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ЧЛАНСТВО

 
Библиотекарско друштво Србије са даном 31.децембар 2011. године има укупно евидентираних 1899 
што је за 140 чланова више у односу на 2010.годину. Са новим члановима и обновљеним чланством 
укупан број активних чланова у 2011. износио је 949. Укупна уплаћена чланарина у 2011.години износи 
476.400,00 дин. 
База чланства се ажурира у екселу (excel) и претражива је према: имену и презимену чланова, 
подружници, библиотеци у којој члан ради, чланској карти, години уплате чланарине, активностима у 
Друштву (комисије секције, органи Друштва).
 

УПРАВНИ ОДБОР
 
Управни одбор Друштва одржао је у 2011.години укупно четири састанка, од чега један до избора 
у априлу 2011. и три после избора новог сазива УО. Сви састанци одржани су у Библиотеци града 
Београда, док је електронским путем УО одржао бројне консултације, договоре и доношење важних 
одлука и закључака. 
 
03.фебруар 2011.
На овом састанку: 

● усвојен је предлог Програма рада Друштва за текућу годину (поднет Скупштини на разматрање 
и усвајање); 

● усвојени су: предлог Извештаја о раду Друштва, Извештај о раду УО, као и извештај о раду 
секретара Друштва у 2010.години (поднети су Скупштини на усвајање); 

● усвојен је предлог Финансијског извештаја за 2010 (поднет  Скупштини на разматрање и 
усвајање) ; донета је Одлука о поверавању вођења пословних књига Друштва за 2010; 

● усвојен дневни ред редовне скупштине у фебруару
● Одлука о висини чланарине за 2011.годину у висини од 500,00 дин. донета је на електронској 

седници. 
 
10.фебруар 2011.
На овом састанку: 

● утврђен нацрт новог Статута БДС
 

20. април 2011.
На овом састанку: 

● Конституисан је нови сазив Управног одбора БДС изабран 7.априла - мандат 2011. – 2015.
● Закључено је да БДС поднесе Министарству предлог за стицање статуса репрезентативности 
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● Именован је Жељко Вучковић за гл. и одгов. уредника часописа ''Библиотекар'' у складу са 

новим Статутом БДС. 
● Именовани су чланови редакције: др Жељко Вучковић, Весна Ињац Малбаша, Милица 

Стевановић, др Барбара Моран, др Татјана Апарац Јелушић и Весна Црногорац. 
● Изабран је Организациони одбор међународне конференције ''Европски и светски хоризонти  
       библиотекарства у дигиталном добу'' у саставу Јасмина Нинков, председник Одбора, Весна  
        Црногорац, Милица Стевановић, Небојша Цвејић и Весна Вуксан, чланови  Одбора.   

● Именована Комисија за усаглашавање правних аката БДС са новим Статутом Друштва: 
Весна Црногорац, Весна Вуксан и Бојана Вукотић.

● Одлучено је да часопис измени динамику излажења на два пута годишње, односно на 
шест месеци.

● Одлучено да Весна Вуксан и Милан Васиљевић ураде нови веб сајт Друштва у року од два 
месеца.
 

09.мај 2011.
На овом састанку:

●  Одлучено да сваки члан БДС добије примерак ''Библиотекара'' на адресу.
●  Одлучено је да се упуте позиви водећим светским стручњацима да учествују на Конференцији 

као  уводничари и то: Стјуарт Хамилтон (ИФЛА), Бреда Карун (Словенија),  Пол Старџес 
(В.Британије) и Џил Казн (Еуропеана) и да ће им Друштво платити  трошкове пута и смештаја 
током Конференције .

● Да се као гости Конференције (који неће излагати радове ) и чији ће боравак (хотелски смештај) 
платити Друштво – позове по један представник библиотекарских друштава из региона: Хрватске, 
Републике Српске, БАМ Босне и Херцеговине,  Мађарске и Црне Горе.  

● Да Котизација за чланове Друштва буде 3.000,00 дин.; за остале 5.000,00 дин.
● Да референти не плаћају котизацију, као ни чланови Управног и Надзорног одбора БДС.
● Закључено је да се упути писмо управнику Народне библиотеке Србије поштом и затражи 

Канцеларија будући да је седиште Друштва у Скерлићевој 1 у НБС-у.
●  

14.септембар  2011.
На овом састанку:

● Расписани су конкурси за награде Друштва: ''Стојан Новаковић'', ''Најбољи библиотекар'' и ''Запис''. 
● Именована су два жирија и то: 
● 1. Жири за награду ''Стојан Новаковић'' : Гордана Љубановић, НБС, Весна Црногорац БДС, 

Беба Станковић, НБ Пожаревац, Весна Петровић, ГБ Сремска Митровица и Мр Сања Антонић, 
УБ ''С.Марковић'', Београд

● Жири за награде ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' : Жарко Војновић НБС, Милоје Радовић, НБ 
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Краљево, Душица Грбић БМС, Мр Вера Петровић УБ ''С.Марковић'' Београд и Небојша Цвејић, 
Библиотека шабачка.
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● Закључено је да Бојана Вукотић припреми образложење пројекта дигитализације 

часописа ''Библиотекар'' од његовог првог броја и да се њиме конкурише код Министарства 
културе за 2012 годину.

● Закључено је да се упути допис свим подружницама које са својим члановима треба да размотре 
рад у будућим секцијама или комисијама Друштва и да такве предлоге упуте Управном одбору 
до средине новембра 2011.
 

●    Електронске седнице: 
● 6.јануар 2011. УО се сагласио да БДС конкурише код Министарства културе РС са 5 пројеката: 

издавање часописа Библиотекар, одржавање међународне конференција, чланство у ИФЛА, 
чланство у ЕБЛИДА и Награде БДС. Пројекте је урадила секретар БДС, а Министарство је 
одобрило све сем награда БДС. 

● 10.јануар 2011.УО је донео Одлуку да висина чланарине за 2011.године остане на нивоу 
прошлогодишнје чланарине и износи 500,00 дин.појединачно.

●  У току марта месеца припремљен нови нацрт Статута БДС (претходни нацрт није изгласан на 
скупштини у фебруару) и припремана скупштина БДС за 7.април 2011.

●  Донета одлука о избору и пребацивању домена за вебсајт. (са Панет домена пребачено на 
Орион)

● Консултације у вези пререгистрације БДС и конкурисања БДС за добијање статуса 
репрезентативности у Министарству културе.

● 6.јуна 2011.донета Одлука о изради још једног печата и штамбиља Друштва.(Печати и 
штамбиљи БДС налазе се код председника и секретара БДС).

● У току јуна месеца консултације у вези учешћа представника БДС на свечаним отварањима 
електронског омбудсмана у изабраним народним библиотекама 

● 08.јул 2011. донета Одлука о усвајању новог логоа БДС који је израдила Наташа Ковачевић из 
Београда.

● До краја октобра 2011. – консултације у вези организовања Конференције
● У току новембра 2011. – консултације у вези конкурса код Министарства културе за 2012.
● До 14.2011. децембра – консултације у вези одржавања Дана библиотекара.
● 22.децембар 2012. – УО је донео : 1. Одлуку о висини чланарине за 2012.годину према којој 

је годишња чланарина повећана од 500,00 на 1.000,00 дин.појединачно. 2. Одлуку о висини 
зараде секретара БДС према Уредби о исплати плата у култури за радно место библиотекара, 
почев од јануарске плате 2012. 

 
НАДЗОРНИ ОДБОР

 
Надзорни одбор Друштва одржао је 03.фебруара 2011. Састанак у Библиотеци града Београда  на 
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коме је разматран Финансијски извештај Друштва за 2010.годину. Донета је Одлука којом се утврђује 
да је Друштво финансијски пословало у складу са законом и финансијским планом те предложило 
Скупштини да усвоји Финансијски извештај за 2010.годину 
  

СКУПШТИНА ДРУШТВА
У 2011.години Скупштина БДС је имала две седнице (редовну фебруарску и ванредну изборну у 
априлу) и свечану поводом Дана библиотекара 14.децембра.
24.ФЕБРУАР 2011.
 
Редовна седница Библиотекарског друштва Србије одржана је 24.фебруара 2011.године у Библиотеци 
града Београда са следћим  дневним редом:
 

1. Усвајање Записника са Скупштине одржане 23. фебруара 2010. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Друштва у 2010. години.
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Друштва за 2010. годину 
4. Разматрање и усвајање Програма рада Друштва за 2011. годину.
5. Разматрање и усвајање Статута Библиотекарског друштва Србије
6. Актуелна питања 

 
На седници су разматрана и усвојена следећа документа: 
Извештај о раду БДС, Финансијски извештај Друштва за 2010. годину као и Програм рада за 2011. 
 
У оквиру разматрања нацрта новог Статута који је припремио УО изазвана је велика полемика и  
супротстављени су различити ставови делегата по кључним питањима за будуће функционисање 
Друштва. Како предложени нацрт Статута делегати нису усвојили – председник БДС, Жељко Вучковић 
је поднео оставку. Председавање скупштином преузела је потпредседник, Јасмина Нинков која је 
распустила скупштину а нова, изборна скупштина је заказана за 7.април 2011.
 
7.АПРИЛ 2011.
 
Одржана изборна скупштина БДС. Верификовани мандати нових делегата из 24 подружнице. 
/ Подружница јужнобачког округа као и подружница косовско-метохијских библиотекара нису 
доставиле имена делегата до почетка скупштине. Укупан број верификованих мандата за наредни 
четворогодишњи период (2011-2015) – 88. 
Скупштином је председавала потпредседник Друштва Јасмина Нинков. 
После разматрања новог нацрта Статута БДС делегати су усвојили Статут а затим су тајним гласањем 
изабрали председника и потпредседника Друштва, 12 чланова Управног и 3 члана Надзорног одбора и 
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именовали секретара БДС. 
 
За председника БДС изабрана је Јасмина Нинков, за потпредседника Весна Ињац а за секретара 
Весна Црногорац.
 
 
За чланове УО изабрани су:
Бојана Вукотић
Гордана Ђилас
Мр Сања Антонић
Милун Васић
Весна Петровић
Милица Стевановић
Небојша Цвејић
Драгослав Васић
Весна Вуксан
Драгослава Родаљевић
Др Гордана Стокић-Симончић
Беба Станковић
 
 
 
За чланове НО изабрани су:Др Добрила Бегенишић, мр Вера Милановић Петровић и Гордана Стевић
 
 
Како су према новом Статуту председник, потпредседник, секретар и чланови УО чланови Скупштине, 
укупан број делегата је: 103.
 
14.ДЕЦЕМБАР 2011.
Дан библиотекара, 14.децембар обележен је свечаном седницом  у Народној библиотеци Србије са 
следећим дневним редом:  
 

1. Поздравне речи – управник НБС, Сретен Угричић
2. Активности БДС у 2011 години - председник БДС, Јасмина Нинков  
3. Представљање новог броја часописа ’’Библиотекар’’ 1-2 за 2011. 
4. Додела награда БДС 
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После поздравних речи управника НБС, председник Друштва је говорила о активностима Друштва у 
2011. години док је Милица Стевановић представила нови број часописа Библиотекар, уручене су 
награде и повеље Друштва за 2011.годину док је спонзор Свечаности SGS из Београда одржао краћу 
презентацију о значају стандардизације.
Организацију Дана библиотекара помогла је Народна библиотека Србије и спонзор СГС из Београда.
 

НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ ДРУШТВА 
 

У складу са Статутом и правилницима о наградама Друштва 
Жири за доделу Награде Стојан Новаковић у саставу: Гордана Љубановић (НБС) председник, Весна 
Петровић (ГБ у Сремској Митровици ), Беба Станковић (НБ у Пожаревцу), Сања Антонић  (УБ ''Светозар 
Марковић'' у Београду) и Весна Црногорац (БДС) донели су Одлуку за 2011 годину: 
 Награду ''Стојан Новаковић'' добила је група аутора за књигу: ''Опис ћирилиских рукописних књига 
манастира Дечани'' у издању Народне библиотеке Србије. 
 
Жири за доделу награда ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' у саставу : Милоје Радовић (НБ у Краљеву) 
председник, Жарко Војновић (НБС), Небојша Цвејић (Библиотека шабачка), Вера Петровић Милановић 
(УБ ''Светозар Мрковић'', Београд) и Душица Грбић (БМС)  донели су следеће одлуке о наградама за 
2011.годину :  
 

● Награду ''Запис'''добила је Светлана Јанчић, Народна библиотека Србије
● Награду ''Најбољи библиотекар у јавној библиотеци'' добила је Елизабета Георгиев Народна 

библиотека у Димитровграду. 
Повеље захвалности БДС за допринос развоју Друштва добили су:

● Републички заштитник грађана – Саша Јанковић
● Агенција за борбу против корупције РС
● Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности РС
● Министарство културе, медија и информатичког друштва РС

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
Десета по реду међународна научна конференција на тему: ''Европски и светски хоризонти 
библиотекарства у дигиталном добу''  / THE WORLD AND EUROPEAN HORIZONS OF LIBRARIANSHIP 
IN DIGITAL AGE у организацији Библиотекарског друштва Србије коју је финансијски подржало 
Министарство културе Србије одржана је од 27 – 28.октобра у Народној библиотеци Србије у 
Београду. 
У два дана је представљено укупно 26 реферата, међу којима су своје презентације имали стручњаци:  
из Велике Британије, Словеније, Румуније, Холандије, Хрватске, Мађарске док је највише излагача 
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било из библиотека Србије. 
Конференцију је пратило преко100 библиотекара из Србије. Котизација за учешће на конференцији 
износила је 3.000,00 дин.за чланове БДС, док је за остале учениске износила 5.000,00 дин.
 
Учесници Конференције са ауторским и коуторским радовима: 

 
 

1. Др П.Старџис (Paul Sturges) - уводничар
2. Л. Едвардс (Louise Edwards)- уводничар
3. Бреда Карун - уводничар
4. Др Александра Хорват
5. Татјана Брзуловић Станисављевић
6. Др Николај Лазић, др Михаела Банек, др Соња Шпиранец
7. Др Надер Нагшинех, Ареф Риахи, Мохамад Акбари: 
8. Марија Ласло, др Јадранка Ласић - Лазић
9. Сузан К. Рејли: 
10. Наташа Дакић, Јелена Андоновски: 
11. Николае М. Константинеску
12. Др Динка Ковачевић, Марија Ерл Шафар, др Јасмина Ловринчевић 
13. Весна Црногорац
14. Весна Ињац
15. Орае Нагрес, Чесме Сораби
16. Др Аника Дудаш
17. Едита Бачић
18. Александра Тртовац
19. Адам Софронијевић
20. Богдан Трифуновић
21. Драгана Милуновић
22. Мр Јадранка Божић
23. Јелена Ђурђулов, Миле Стијеповић
24. Предраг Ђукић
25. Мр Снежана Ненезић
26. Јелена Јаћимовић

 
 
 
Захваљујући финансијској подршци Министарства културе РС објављен је :
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1. ЗБОРНИК резимеа / Европски и светски хоризонти библиотекарства у дигиталном добу: 
међународна научна конференција, Београд  27-28 октобра 2011 ; уредници Весна Црногорац 
и Весна Ињац. – Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2011. - Тираж 200.

 
2. ЗБОРНИК радова / Стандардизација и квалитет библиотечких услуга: са међународне научне 

конференције, Нови Сад, 4мбар 2010. - Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2011. –Тираж 
300. - ISBN 978-86-87177-05-5

 
Сви референти и слушаоци Конференције добили су беџ, торбу, радни блок, оловку, штампани 
програм, зборник резимеа на УСБ и штампани зборник радова са логоом Министарства културе и 
Библиотекарског друштва Србије.
 
Гошће Конференције биле су: Маријана Мишетић, председница Хрватског књижничарског друштва 
и Стојка Мијатовић, председница Друштва библиотекара Републике Српске којима је Друштво 
обезбедило смештај у Београду током Конференције.
 
Другог дана Конференције уводничари Пол Старџес, Бреда Карун и Луиз Едвардс били су учесници 
трибине на Сајму књига, док је модератор трибине била председница БДС Јасмина Нинков.
 
Конференцији су присуствовали и спонзори: 
VIP mobile Beograd, Proquest United Kindom, Philip and friends Beograd, Алфа-инжењеринг Београд и 
Info Technology Supply ltd United Kindom.
 
     

Часопис ''Библиотекар''
 

Захваљујући финансијској подршци Министарства културе РС објављен је часопис Друштва 
Библиотекар свеска  1 – 2 / 2011.
 
Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства,  
ISSN 0006-1816, Год LII, св.1-2 (2011), 256 стр. 24x 18 cm 
 
Радови су рецензирани и лекторисани; одређен је УДК број за сваки прилог; сви прилози садрже 
апстракте на српском и енглеском језику, док је цео часопис уређен према Одлуци Министарства 
науке РС од јуна 2009.године о уређењу научних часописа. 
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"Библиотекар" је у 2010. и 2011. имао категорију М53 (научни часопис).  Главни и одговорни уредник 
часописа Библиотекар је др Жељко Вучковић , док су остали чланови редакције: проф. др Татјана 
Апарац Јелушић, проф. др Барбара Моран, Милица Стевановић, Весна Ињац и Весна Црногорац.
  
На Дан библиотекара Србије, гостима  је подељен беслпатно примерак Библиотекара, а затим поштом 
дистрибуиран на адресе библиотекара чланова БДС.
 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ДРУШТВА
РАД НА ДОНОШЕЊУ ПРАВНИХ АКАТА  

 
Пререгистрација Друштва извршена је одмах после усвајања новог Статута БДС на изборној скупштини 
у априлу. Обавеза пререгистрације Друштва проистиче из новог Закона о удружењима, те је Друштво 
крајем априла 2011. уписано код Агенције за привредне регистре  РС као удружење библиотекара 
коме је основни циљ повезивање библиотечко – информационих стручњака. 
Послове у вези пререгистрације обавила је секретар Друштва у АПР-у и на наш захтев Друштво је 
добило копије оснивачког акта из 1947.године као и првог решења о упису у регистар из јануара 1948. 
Оба докуемнта објављена су у часопису ''Библиотекар'' 2011. Подаци о упису Друштва у регистар 
удружења могу се наћи на веб сајту АПР : http://www.apr.gov.rs
Друштво је такође после доношења новог Статута као и обављене пререгистрације конкурисало код 
Министарства културе РС како би добило статус репрезентативности удружења. Иако је Друштво 
послало сву потребну документацију уз молбу да се она размотри до састављања овог извештаја 
нисмо добили званичан одговор Министарства културе о статусу репрезентативности.  
 

ИФЛА – чланство и пројекат Транспарентност, добро управљање и антикорупција 
 
Захваљујући подршци Министарства културе РС Друштво је и у 2011.години обновило чласнтво у 
ИФЛА-и  у висини од 339 евра. 
 
Пројекат под називом `` Transparency, Good Governance and Freedom from 
Corruption"  (Транспарентност, добро управљање и антикорупција) који је одобрен Друштву од стране 
ИФЛА-е – реализован је у извештајном периоду од 1.јануара до 30.октобра када је послат наративни и 
финансијски извештај ИФЛАи.
У фебруару месецу одржана је радионица за 15 полазника из Србије. Радионицу је водила Барбара 
Џонс (директорка Канцеларије за интелектуалне слободе америчке библиотечке асоцијације АЛА). 
Путне и трошкове боравка Барбаре Џонс у Београду платила је Америчка амбасада као мали грант 
којим је Друштво аплицирало, чиме је Амбасада подржала овај пројекат.
Сви полазници радионице су у току наредних месеци одржали радионице у својим библиотекама. 

http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
http://www.apr.gov.rs
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Библиотеке учеснице пројекта биле су: Библиотека града Београда, Градска библиотека у Новом Саду, 
Народна библиотека у Пожаревцу, Библиотека у Кладову, Народна библиотека у Крушевцу, Народна 
библиотека у Пироту и Народна библиотека у Бору. Међу полазницима били су и библиотекари 
народних библиотека у Неготину, Пожеги, Крагујевцу, Наодне библиотеке Србије и Библиотеке 
Матице.  Активности у склопу пројекта састојале су се у кампањи која је спроведена у библиотечкој 
заједници Србије којом је скренута пажња на значај транспарентности у борби против корупције – 
омогућавањем слободног приступа информацијама. БДС је у оквиру ове кампање заправо подржало 
10 начела ИФЛА Манифеста о транспарентности и слободан, отворен приступ информацијама. 
Трибине на којима су библиотекари и грађани били информисани о значају транспарентности и 
последицама корупције у друштву одржаване су како у народним библиотекама – учесницама 
пројекта, тако и у америчким корнерима у Србији. Партнери пројекта били су:
Агенција за бробу против корупције РС, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Покрајински омбудсман Војводине, градски омбудсман Новог Сада, 
Траснапрентност Србија и народни посланик и борац за људска права Весна пешић
Пројекат је реализован веома успешно о чему сведоче бројни мејлови Барбаре Џонс, Пола Старџеса, 
Фионе Бредлеј...из ИФЛАе. Наша кампања названа је ''најбољим могућим моделом'' који треба да 
послужи свим библиотечким асоцијацијама света као пример. 
 
Исцрпан извештај о пројекту налази се на ИФЛА вебсајту: http://www.ifla.org/en/news/alp-small-project-
report-transparency-good-governance-and-freedom-from-corruption-serbia
 
Интервју са Барбаром Џонс може се наћи на ИФЛА вебсајту: http://www.ifla.org/en/news/interview-
with-barbara-m-jones-by-serbian-library-association 
 
Манифест на српском језику доступан је на: 
http://www.ifla.org/files/faife/publications/policy-documents/transparency-manifesto-sr.pdf
 
Извештај, фотографије, манифест и интервју на српском језику биће објављени као посебна 
публикација до краја јуна 2012.године.
Водитељ и коаутор пројекта, била је секретар БДС која је водила целокупну пословну преписку, 
ажурирање података о БДС, манифеста, кодекса, и осталу сарадњу са ИФЛА-ом.
 
У склопу студијске посете Хагу у Холандији председник и секретар БДС посетиле су ИФЛА седиште где 
су разговарале са Стјуартом Хамилтоном, Ингеборе В. и Татјаном Хоенек .

 
ЕБЛИДА ЧЛАНСТВО
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Друштво је постало члан ЕБЛИДА-е у 2011.години захваљујући Министарству културе РС. Чланарина 
за ову европску асоцијацију износила је 485,50 евра. У склопу студијске посете Хагу у Холандији 
председник и секретар БДС посетиле су ИФЛА и ЕБЛИДА седиште. У ЕБЛИДА седишту разговарале су 
са Винсентом Бонеом, директором ЕБЛИДАе када је договорена даља сарадња и активније укључење 
БДС у рад ове угледне асоцијације. Један од резултата ове посете јесте превод Бечке декларације на 
српски језик који је доступан на вебсајту ЕБЛИДА: 
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
Док је у новембарском броју ЕБЛИДА новости објављен текст и фотографија о посети представника 
БДСа седишту у Хагу :http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
 

семинари за школске библиотекаре
 
 
 
У 2011.години одржан је један семинар за стручно усавршавање школских библиотекара према 
одобреним програмима Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) у Врању, на позив 
Народне библиотеке ''Бора Станковић'' у Врању.Семинар је одржан према програму Методика рада 
школског библиотекара а полазници су били библиотекари основних и средњих школа пчињског 
округа (10 полазника).
 

 
ВЕБ САЈТ И СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ

 
Веб сајт односно блог Друштва на адреси www.bds.rs је редовно ажуриран током целе извештајне 
године.Објављиване су све важне најаве и активности Друштва: састанци Управног одбора, позив на 
сарадњу за часопис Библиотекар, Конференција, конкурси и награде Друштва и све остале вести, 
чиме је омогућена јавност у раду Друштва у складу са Статутом. На сајту је објављен нови Статут 
Друштва, часопис Библиотекар за 2009 и 2010, линкови на нове законе у библиотекарству и остале 
важне информације. У априлу 2011.промењен је домен БДС на Орион.
Администратор сајта до априла 2011.био је Милун Васић, члан Управног одбора БДС, док је од априла 
веб / блог одржавала Весна Вуксан, такође члан УО БДС.  
 
Друштво на Фејсбуку 
Средином 2010. године секретар БДС је креирала профил Друштва на социјалној мрежи – Фејсбук 
(Facebook), на коме се објављују најважније информације о раду Друштва, библиотека, библиотекара, 
промоција читања, књиге и сл. До 24.јануара Друштво има укупно 1172 тзв.фанова (пријатеља) а тај 
број је свакодневно растао. Услед нових правила уместо профила направљена је страница на којој 

http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/ViennaDeclaration/SR_Becka%20deklaracija%20(Serbian).pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1322586477.pdf
http://www.bds.rs
http://www.bds.rs
http://www.bds.rs
http://www.bds.rs
http://www.bds.rs


16

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2011 ГОДИНУ

 
се такође објављују важне информације из библиотекарства.  Администратори профила су секретар 
Друштва Весна Црногорац и Даниела Скоковић из Пожеге (делегат Скупштине Друштва. 
 
Друштво на Твитеру
Крајем 2010. године отворен је и налог за социјалну мрежу Twiter за БДС. Администратори на Твитеру 
су такође секретар БДС и Даниела Скоковић из Пожеге (делегат Скупштине Друштва) која поставља 
такође значајне информације о библиотекарству и раду БДС. 
   

Остале активности друштва 
 

● Семинар за библиотекаре у сарадњи са Гете – институтом
 

Друштво је четврти пут за редом (почев од 2008.године) – у периоду од 23 – 24.септембра 2011. 
било суорганизатор субрегионалне радионице за библиотекаре, наставнике и педагоге која је 
одржана у Загребу. Главни суорганизатори ове радионице били су поред Гете-Института у Београду и 
библиотеке Гете-Института из Загреба и Сарајева. Тема овогодишње радионице била је: ''О словима, 
сликовницама и библиотекама : идеје и пројекти за рано и предшколско подстицање читања'' . 
Водитељке радионице биле су:  Anke Merk-Birman i Karola Penc са Академије за подстицање читања из 
Хановера http://www.alf-hannover.de.
 
Гете-Институт из Београда и Загреба поднели су све финансијске трошкове радионице и позивали 
учеснике, којих је ове године било седам из Србије (по један библиотекар са дечјих одељења из 
Сомбора, Чачка, Лазаревац и Београда ), секретар Педагошког друштва Србије, библиотекар ЗУОВ и 
секретар Друштва, док су остали учесници били из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.
 

1.  
● Сарадња са другим друштвима библиотекара 

 
Овогодишњој конференцији Друштва мађарских библиотекара, као представник БДС присуствовала 
је секретар Друштва. Конференција је одржана у Печују, мађарском граду који је био европска 
престоница културе у 2011.години. Конференцији су присуствовали представници библиотечких 
удружења суседних земаља Хрватске, Словачке, Србије. Трошкове смештаја у Печују поднело је 
Друштво мађарских библиотекара. Библиотекарско друштво Србије је прихватило иницијативу 
за успостављање сарадње са сродним удружењима, посебно са земљама у окружењу, те је у име 
узвратне посете на Конференцију БДСа у октобру 2011.позван и мађарски представник на коју због 
спречености нису дошли, али су упутили писмо захвалности и пожелели успешну Конференцију нашим 
библиотекарима. 
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Конференцији у октобру присуствовала је председница Хрватског књижничарског друштва, која је 
предложила да се потпише званични протокол односно документ о сарадњи двају друштава који би 
био поднет министарствима културе Хрватске и Србије. На овај начин ниво сарадње би био подигнут 
на државни ниво који би такође омогућио заједничке пројекте и активности у корист библиотекара, 
чланица друштава Србије и Хрватске. БДС је прихватило ову иницијативу која ће бити реализована 
почетком 2012.године.
 

● Сајам књига
 
Друштво је у сарадњи са Сајмом књига у Београду и ове године обезбедило пропуснице 
библиотекарима за посету међународном сајму књига у Београду у октобру 2011. године. На 
иницијативу председника Друштва, Јасмине Нинков, први пут се Друштво појавило на Сајму као 
организатор трибине на којој су говорили инострани гости, уводничари Конференције: Пол Старџес, 
Луиз Едвардс и бреда Карун, док је председница Друштва била модератор ове трибине.
 

● Сарадња  
 
Друштво је и у овом извештајном периоду сарађивало са другим сродним институцијама и 
организацијама: Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице 
српске, Друштвом библиотекара Републике Српске, Министарством културе, Гете – институтом, 
Центром за информације Америчке амбасаде у Београду, библиотекама свих типова, Међународним 
сајмом књига и др.  
Захваљујући ИФЛА пројекту круг сарадника и партнера Друштва је проширен и на институције РС, 
као што су: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података, Агенција за борбу 
против корупције, Републички, Покрајински и градски омбудсман Новог Сада, као и организације: 
Транспарентност Србија.
 
Састанци Управног и Надзорног одбора као и редовна скупштина Друштва одржавани су и ове 
извештајне године у просторијама Библиотеке града Београда.  
 
Значајније активности Друштва објављиване су најчешће на веб сајту Народне библиотеке Србије,  
Библиотеке града Београда, док су поједина стручна гласила библиотека објављивала прилоге о раду 
Друштва. 
  

ПРОЈЕКТИ ДРУШТВА код Министарства културе
 
Од 2006.године Друштво редовно конкурише својим програмима код Министарства културе РС. У 
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2011.години поднело је програме за суфинансирање:
Издавања часописа Библиотекар за 2011; новчани део награде ''Стојан Новаковић'' у 2011; одржавање 
десете међународне научне конференције, чланство у IFLA-и и чланство у ЕБЛИД-и. Министарство 
културе РС није одобрило пројекат финансијске  подршке новчаног дела награде ''Стојан Новаковић –
док је остале програме подржао. 

ОСТАЛО
 

Друштво је после шест година од како је почело динамичније да спроводи своје активности у октобру 
2011. добило на коришћење део канцеларије у Народној библиотеци Србије у коју је секретар  пренео 
велики део архиве Друштва (административна архива, Библиотекар, зборници, награђене књиге ..) 
док се један мањи део архиве и даље чува у стану секретара БДС у Нишу. Друштво од опреме има 
штампач (Samsung SCX 4300) и  факс, скенер, копир апарат HP Officijet J4580.  
Све обавезе према другим институцијама ускладу са законима су уредно извршаване (предаја 
пореских пријава, предаја МУН образаца (детаљније у Извештају о раду секретара БДС).
 
Од 2006.године се по основу жалбе коју секретар доставља Управи прихода на Врачару, Друштво 
ослобађа плаћања таксе за истицање фирме, зато што објективно није имало простор нити истакнуту 
фирму.
 

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Секретар Библиотекарског друштва Србије  

Весна Црногорац


