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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈА И СЕКЦИЈА
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2013.

Библиотекарско друштво Србије је током 2012.и 2013. године формирало следеће комисије и
секције:

КОМИСИЈЕ:

КОМИСИЈА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ – председник
Ана Савић, НБС
КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И НАГРАЂИВАЊЕ –
координатор Бојана Вукотић, НБС * није
достављен Извештај
КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СЛОБОДЕ – председник Весна Црногорац, БДС
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ У
БИБЛИОТЕКАМА – председник Снежана
Радовић, НБ Ниш
КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ –
председник Даниела Скоковић, НБ Пожега
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –
председник Драгана Милуновић, НБС
КОМИСИЈА ЗА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ –
председник Миле Тасић, ГБ Суботица

КОМИСИЈА ЗА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ –
координатор Мирко Дрманац, ГБ Чачак
КОМИСИЈА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ –
председник Небојша Ковачевић, НБС

СЕКЦИЈЕ:

СЕКЦИЈА ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА–
председник Милоје Радовић, НБ Краљево
СЕКЦИЈА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
– председник Виолета Ракић, Библиотека
Филозофског факултета Нови Сад
СЕКЦИЈА ЗА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ –
председник Небојша Цвејић, Библиотека
шабачка.
СЕКЦИЈА ЗА ЗА БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ ЗА
ОСОБЕ С ПОТЕШКОЋАМА У ЧИТАЊУ, -
координатор Драгана Милуновић, НБС

Овај Извештај садржи интегралне извештаје о раду комисија и секција које су послали
њихови председници односно координатори.
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ИЗВЕШТАЈИ:

К О М И С И Ј Е

КОМИСИЈА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ

Комисија за каталогизацију БДС током 2013. године састала се четири пута и тиме одржала
ритам рада прописан чл. 7. Правилника о раду Комисије за каталогизацију Библиотекарског
друштва Србије. Следећи своје циљеве и задатке Комисија је на својим састанцима донела
следеће препоруке из области каталогизације:
 Избор и облик формалне одреднице према PPIAK. Dio 1 са примерима  формирања ове

врсте одредница у формату UNIMARC;
 Избор и облик колективне одреднице према PPIAK. Dio 1 са примерима  формирања ове

врсте одредница у формату UNIMARC;
 Недоумице везане за термин „вишеврсна грађа“;
 Обрада вишеврсне грађе – докторске дисертације.
Горе побројане препоруке ће се заједно са планираним препорукама за наредну годину и
раније донетим препорукама објавити у зборнику радова Из каталошке праксе који је на
предлог Комисије УО Друштва прихватио као један од пројеката којим ће се наредне године
конкурисати код Министарства за културу Владе Републике Србије за добијање средстава.
Осмишљавање концепције и садржине овог зборника било је тема формалне и неформалне
комуникације међу члановима Комисије током чотаве друге половине 2013. године, како на
састанцима тако и између њих, што указује на активност Комисије и свих њених чланова током
целе календарске године, а не само четири пута годишње за време одржавања састанака.
Планирано је да се у израду зборника укључе и каталогизатори који нису чланови Комисије, а
континуирано се баве одређеним каталошким темама. Та одлука доприноси демократичности
и транспарентности рада Комисије и осликава тежњу да национална каталошка комисија служи
читавој библиотекарској заједници у Србији.
Са циљем верификовања и вредновања рада Комисије, на иницијативу саме Комисије, УО
Библиотекарског друштва Србије је 18. 03. 2013. године донео Одлуку о саставу и делокругу
рада Комисије за каталогизацију Друштва и тиме и формално озваничио рад Комисије и
статусно је потврдио. Други значајан документ који афирмише рад Комисије и формално га
одређује је Правилник о раду Комисије за каталогизацију  Библиотекарског друштва Србије.
Овај документ је УО Библиотекарског друштва Србије на основу предлога текста Правилника
усвојио 18. 03. 2013. године. Показало се да усвајање ова два документа представља пример
добре праксе и наш пример следиле су и друге комисије Библиотекарског друштва Србије.
И са аспекта сарадње са другим телима Библиотекарског друштва Србије и српском
библиотекарском заједницом у целини, Комисија за каталогизацију је дала свој допринос.
Током 2013. године Комисија је покренула иницијативу за конституисање Комисије за
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класификацију и узела активно учешће у остваривању тог циља. Новооснована Комисија за
класификацију је по питањима којима би требало да се бави сродна Комисији за каталогизацију
и планирано је да ове две Комисије током наредне године успоставе интензивну сарадњу.
Поред тога, успостављена је сарадња са Секцијом за матичне библиотеке, а она ће се у
периоду који следи огледати у узимању учешћа Комисије за каталогизацију у евалуацији и
ревидирању Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у
библиотечко-информационој делатности чиме ће Комисија подржати иницијативу коју је
покренула Секција за матичне библиотеке. Са циљем афирмације библиотекарске професије,
поштовања постигнућа библиотекара и информационих стручњака и промовисања значаја
делатности којом се они баве, али и мотивисања колега да дају свој допринос раду стручних
библиотекарских тела, Комисија за каталогизацију је свечано обележила четири деценије рада
свог дугогодишњег председника и члана госпође Светлане Јанчић. То је била и прилика да се
укаже на значај постојања и рада Комисије за каталогизацију, али и све промене њеног статуса.
Закључак: Комисија за каталогизацију је својим радом током 2013. године остварила све
планиране циљеве и испунила све задатке прописане Правилником о раду Комисије за
каталогизацију Библиотекарског друштва Србије. Сви наведени резултати остварени су уз
пуну подршку УО Библиотекарског друштва Србије и захваљујући изузетном залагању свих
чланова Комисије.

председник Комисије
. Ана Савић

КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СЛОБОДЕ

Чланови Комисије одржали су два састанка у 2013. На првој су за председника Комисије изабрали
Весну Црногорац, секретара БДС и иницијатора оснивања ове Комисије при Друштву, док је за
заменика председника изабрана Татјана Брзуловић Станисављевић из УБ ''С.Марковић'' у Београду.
На овом састанку начелно је договорен даљи рад Комисије и потреба да Комисија изради неку врсту
програмске декларације по узору на мисију и визију IFLA/FAIFE Комитета. Комсија је договорила да
татјана Брзуловић Станисављевић у име БДС учествује на Округлом столу у Народној библиотеци
Србије поводом Светског дана књиге и ауторских права. Она је говорила о ауторским правима у
библиотекама. Татјана Брзловић је такође одржала и предавање на тему ауторских права у УБ
''С.Марковић''.

На другом састанку договорено је да се у 2014. години организују предавања у вези слободног
приступа информацијама и интелектуалним слободама како би библиотекари у Србији били
информисани о овом сегменту делатности библиотека.
На предлог Весна Црногорац, именована је Радна група за израду програмске декларације о FOI у
следећем саставу: Татјана Брзуловић Станисављевић из Универзитетске библиотеке "Светозар
Марковић" као координатор групе; Весна Ињац из Народне библиотеке Србије и Оливера Настић из
библиотеке Музеја савремене уметности у Београду. Дошло се до закључка да би било боље да
чланови Радне групе буду из Београда, због ефикаснијег и лакшег одржавања састанака. Комисија
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окупља чланове из свих типова библиотека: јавних, високошколских, школских, националне
библиотеке, специјалних и из струковног удружења што претпоставља квалитетнији рад по многим
питањима из овог домена. Оба састанка одржана су у Народној библиотеци Србије.

председник Комисије
Весна Црногорац

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

С обзиром да је у 2013. години у библиотечкој заједници први пут уведена акредитација
програма за стручно усавршавање библиотекар,а као и чињеницу да је ова пракса отворила
бројна питања која се јављају у вези са будућим начином конкретне практичне примене
прописа који је дефинишу, Комисија БДС за стално стручно усавршавање своје активности је
посветила:

- Упознавању са основним одредбама Правилника о акредитацији програма стручног
усавршавања

- Упознавању са правилима конкурса за акредитацију програма сталног стручног
усавршавања

- Разматрањем отоврених питања у овој области с посебним освртом на:
Обавезност сталног стручног усавршавања, инструменте на основу којих би било могуће
праћење испуњености законом дефинисаних обавезних сати проведених у усавршавању,
постојање начина санкционисања у случају неиспуњености ове обавезе;
Однос оснивача у вези са прихватањем обавезе да се издвајају средства за обавезно стручно
усавршавање библиотекара;
Однос управа библиотека у различитим срединама према обавези стручног усавршавања
библиотекара;
Заступљеност и разноликост понуде стручног усавршавања библиотекара;
Могућности ширења образовања на даљину путем онлајн курсева којима би се у одређеној
мери могао превазићи проблем трошкова путовања библиотекара на усавршавање у веће
библиотечке центре у Србији.

Програмски план рада за 2014. годину
У 2014. години Комисија ће фокусирати своје акивности на праћење спровођења семинара

акредитованих у 2013, као и на давање додатних  сугестија за унапређење ове области.
На иницијативу чланова, у наредној години Комисија ће и сама изаћи са предлогом

програма стручног усавршавања, пре свега у области информационе писмености.

председник Комисије
Драгана Милуновић
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КОМИСИЈА ЗА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДОВЕ У БИБЛИОТЕКАМА

Минула 2013. година је била уочљивије тежа но ли претходне, за рад у библиотекама Србије,
па тако и на завичајним одељењима у њима. Материјални разлози пре свега, али и свеколико
стање у друштву узроковали су смањење непосредне комуникација у оним облицима у којима
се она у ранијем периоду одвијала. Многе колегинице и колеге које раде на завичајним
одељењима исказивали су свеприсутно незадовољство због лошег материјалног стања својих
матичних библиотека и немогућности да због тога присуствују појединим предавањима,
стручним окупљањима, промоцијама, изложбама и другим, тако потребним сусретањима ради
усавршавања.

И поред тога Секција завичајних фондова при БДС 7. јуна 2013. године одржала је стручни
скуп у Народној библиотеци Србије са темом Обрада завичајне библиотечке грађе, која се
одвијала кроз два предавања. Прво је колегиница Јасмина Трифунац одржала предавање на
тему Обрада документационог материјала и плаката, а потом је колегиница Маша
Милорадовић говорила на тему Обрада сликовне грађе. Оба предавања су се одвијала на
високом стручном, истовремено и врло пријемчивом начину уз видео презентацију. Оба
предавања су у електронској форми прослеђена свим члановима секције, али и свим другим
заинтересованим библиотекарима. Током стручног скупа искоришћена је прилика за разговор о,
пре свега проблемима али и потребама завичајних фондова.

Покушај да се и у другој половини минуле 2013. године окупи Секција завичајних фопндова
при БДС није успео, а као разло се може прихватити што су се у том периоду у  више наврата
одржавали разна стручни скупови. Поред наведеног ваља истаћи да су Смернице за завичајне
фондове, у чијој изради су учествовали и многи чланови Секције, коначно усвојене 21. марта
2013. године о чему су сви чланови информисани електронским путем од стране др Дејана
Вукићевића који је и водио израду овог значајног завичајног уџбеника.

Коначно, средином године, тачније крајем јуна месеца 2013. године завичајним
библиотекарима је приспела електронска пошта са захтевом да попуне Упитник о збиркама о
емиграцији у САД, као још једном сегменту завичајних фондова. Лоша материјална ситуација у
земљи, култури, библиотекама, чини се биће и ове године основни проблем који ће
онемогућавати чешћу комуникацију између завичајаца, али је сигурно да од стручног
усавршавања никако нећемо одустати.

Председник Комисије
Миле Тасић

КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ БДС

Комисија за међународну сарадњу Библиотекарског друштва Србије редовно прати рад
светских библиотечких асоцијација и токове савременог библиотекарства у иностранству и
редовно информише чланове о истим, путем мејлинг листе и друштвених медија (Facebook,
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Twitter, Pinterest). Комисија прати  најаве конгреса, конференција и стручних скупова  светских
струковних удружења и конкурсе како би правовремено обавестила све чланове.

У току 2013. године Комисија за међународну сарадњу покренула је и реализовала
пројекат „Свет кроз сликовнице“ (IFLA "The World through Picture Books")  Секције за децу и
младе IFLA-е ( IFLA Children's and Young Adults section)  у сарадњи са Међународним одбором за
књижевност за децу и младе IBBY (International Board on Books for Young People). Позив за
учествовање у пројекту и одабир 10 сликовница које ће представљати Србију упутили смо путем
мејлинг листе и блога Библиотекарског друштва Србије као и путем Фејсбук странице Секције за
децу и младе БДС. Спискови сликовница пристигли су из 27 библиотека из градова широм
Србије: Мали Иђош, Осечина, Инђија, Лесковац, Ужице, Јагодина, Свилајнац, Књажевац,
Крагујевац, Чајетина, Оџаци, Београд, Пирот, Димитровград, Пријепоље, Лазаревац, Краљево,
Нови Сад, Ниш, Коцељева,Сомбор, Лајковац, Сремска Митровица, Пожега, Суботица, Чачак и
Крушевац. Захваљујући ажурности издавача, свих десет сликовница које су се нашле на нашем
списку, послате су координаторима пројекта те су уврштене у каталог и изложбу  отворену на
Међународном сајму књига за децу  у Болоњи у марту 2013. године. Како би наш избор био
транспарентан и доступан свим библиотекарима и  широј јавности, објављен је и онлајн каталог
одабраних сликовница са  тачним бројем гласова које је добила свака од њих од библиотекара
Србије (http://issuu.com/danielaskokovic/docs/merged_document/1). О избору и  резултататима
пројекта „Свет кроз сликовнице“ извештавале су многе наше медијске и телевизијске куће. У
току су преговори у оквиру Библиотекарског друштва Србије и  потенцијалних партнера да ова
занимљива изложба буде у 2014. години представљена и код нас.

Комисија за међународну сарадњу активно учествује у међународном пројекту
„International Librarians Network“ у оквиру кога се библиотечки стручњаци из наше земље
повезују, комуницирају и размењују професионална искуства са колегама широм света.
Председник Комисије за међународну сарадњу Даниела Скоковић је и координатор овог
пројекта за Србију.(http://ilnetwork.wordpress.com/)
Комисија  по потреби сарађује  са другим комисијама  и секцијама Библиотекарског друштва
Србије.

Председник Комисије
Даниела Скоковић

КОМИСИЈА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ

На иницијативу колега из Комисије за каталогизацију обновљен је рад Комисије за
класификацију Библиотечког друштва Србије.

Комисија за класификацију ће се бавити теоријским и практичним питањима класификације
(предметне и стручне по УДК систему). Основни циљ је унапређење стручне и предметне
класификације у Србији. Комисија настоји да пружи смернице за рад и да решава практичне
проблеме који се постављају пред класификаторе у различитим типовима библиотека и код
библиографске обраде материјала на различитим медијима.
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На састанку који је одржан 29. 10. 2013. године, а који је водила Јасмина Трифунац из
Народне библиотеке Србије, присутне колеге су се сложиле да се због непотпуног сазива
комисије избор председника и потпредседника комисије одложи за следећи састанак.

Усвојен је план рада Комисије, основна правила и предложено је да се оснују стручне групе
за решавање конкретних питања по областима. Такође, закључено је да је неопходно
сарађивати са Комисијом за каталогизацију БДС и Обједињеном комисијом за класификацију и
каталогизацију ВБС. Такође, у циљу промоције и јавности рада Комисије, предложено је да се
информације објављују на блогу и Facebook страници, које треба поставити и одржавати.
Донета је одлука да се информација о организовању курсева о класификацији у оквиру
образовне понуде Народне библиотеке Србије постави и на сајт БДС-а.

Следећи састанак Комисије за класификацију је заказан за 23. 01. 2014. године, такође у
Народној библиотеци Србије.

Председник Комисије
Небојша Ковачевић

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ

Комисија је током 2013. године одржала је два састанка: у јануару и септембру.

На иницијативу Милице Стевановић одржан је састанак у Народној библиотеци Србије, дана
1. 2. 2013. године. Присуствовали су: Милица Стевановић, Крушевац; Дуња Трифуновић, Кикинда;
мр Миланка Бабић Вукадинов, Нови Београд; Гордана Стевић, Пожега; Ружица Станковић, Сремска
Митровица; Наталија Милосављевић, Прокупље; Весна Петриц, Врање; Милена Родић, Велико
Градиште; Марјан Маринковић, Београд и Снежана Радовић, Ниш.

Константовано је да не постоје стандарди у културним програмима у библиотекама, већ
само примери добре праксе. С обзиром на дугогодишње искуство и анализе културних програма,
дошло се до закључка да постоје само информације о броју културних дешавања, а није јасно на
основу којих критеријума библиотеке у Србији креирају културну делатност. Из тог разлога, дошло
се до закључка да је потребно поставити питање о квалитету културних садржаја и формирати тим
стручњака који би се у будућности бавио овим задатком. Постојање Комисије требало би да
резултира квалитетнијом културном понудом и коришћењем ресурса, посебно у срединама које су
мање развијене. Како би Комисија отпочела са радом, неопходно је дефинисати почетне услове.

Разматрајући питање о начину комуникације међу библиотекама дошло се до закључка да
је потребно формирати виртуелну тачку сусрета која би имала за циљ видљивост рада Комисије и
размењивање искустава и примера добре праксе између њених чланова као представника
библиотека из различитих географских подручја. Почетно и најједноставније средство комуникације
између самих чланова захтевало би креирање Фејсбук групе у оквиру које би чланови спонтано
размењивали примере добре праксе, дискутовали и информисали једни друге о актуелним темама
и важним датумима за културне програме, што је и реализовано.
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Договорени су задаци Комисије, начини комуникације чланова и размена програма
библиотека.

Донет је Програм рада Комисије, који је и усвојен на следећој Скупштини Библиотекарског
друштва Србије.

На састанку је предложена председница Комисије Снежана Радовић и заменица председнце
мр Миланка Бабић Вукадинов, што је једногласно прихваћено.

На састанку одржаном у Библиотеци града Београда, дана 29. 9. 2013. године присуствовали
су Дуња Трифуновић, Кикинда; мр Миланка Бабић Вукадинов, Нови Београд; Гордана Стевић,
Пожега; Весна Петриц, Врање; Милена Родић, Велико Градиште; Марјан Маринковић, Београд;
Момчило Антић, Пирот; Бранка Рашић, Костолац; Милица Стевановић, Крушевац и Снежана
Радовић, Ниш.

Констатовано је да комуникације на е-мрежама има и позитивне и негативне стране о чему
је вођен конструктиван разговор. Фејсбук група ће остати као место размене разних програма
библиотека, а интерна комуникација чланова Комисије наставиће се мејловима.

Разматрало се о могућем заједничком пројекту (поводом обележавања Првог светског рата)
са којим би се учествовало на конкурсу Министарства културе Србије.

Након исцрпног и конструктивног састанка на којем су се отворила бројна питања која ће се
детаљније разматрати на будућим састанцима, чланови комисије дефинисали су циљеве будућег
рада Комисије и задужења до следећег окупљања и тиме закључили да треба јесно дефинисати став
према квалитету програма у Библиотекама и наставити размену идеја и програма између
библиотека.

Договорено је да се припреми календар и план рада за 2014. годину.

Председник Комисије
Снежана Радовић

*****************

С Е К Ц И Ј Е

СЕКЦИЈА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Секција се током 2013. године није састала ни једном ипак комуникација је остварена путем
електронске поште. За потребе Годишњег  извештаја о раду секције, теме електронске комуникације
између чланица Секције биле су: Проблеми у набавци публикација путем Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту ЗЈН) и статус библиотечких радника у односу на Закон о библиотечко-
информационој делатности.

На основу остварене преписке и засебних Извештаја следи Закључак:
1. На основу ЗЈН, расписују се тендер само за набавке преко 400.000,00 динара. Мали број

библиотека је, услед недостатка средстава, прибегао овојх процедури.
2. Библиотеке које су биле обавезне да распишу тендер за набавку публикација, суочиле су се

са огромном процедуром и администрацијом, у којој је иста била скупља од саме књиге.
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3. Куповина књига је отежана и збот тога што одређене књиге постоје само код једног
издавача, док се по новом ЗЈН тражи више понуђача. На овај начин, библиотекари су
принуђени да крше правила тражећи „фиктивне“ понуде како би задовољили форму.

4. Процедуре предуго трају што, готово у потпуности, не доводи до коначног циља, а то је да
корисник што пре дође до информације. Библиотеке су принуђене да, због компликоване
процедуре, највише два пута годишње покрену процедуру а то је произвело проблеме у
квалитетном извођењу наставе. Укупно незадовољство посебно се огледа у резултатима
студентских евалуација.

5. Неке библиотеке су до публикација долазиле захваљујући донацијама и средствима са
пројеката.

6. Статус библиотечких радника, ни током 2013. године није промењен, односно, Закон се
примењује селективно и третира на различите начине. Већина високошколских установа
израз библиотекар третира као радно место а не као звање. То се исказује као проблем јер
Закон налаже одређену процедуру за стицање звања у библиотекарству а у овом случају то
је потпуно ирелевантно.

7. Оно што у потпуности краси претходну годину је изузетно добра међубиблиотечка сарадња
оставрена између библиотека у високошколским установама. На овај начин, делумично, је
умањен проблем набавки али у великој мери поправило утисак корисника.

Предлог за наредни период:
- Организовати састанак Секције. У директном контакту библиотекари би имали више идеја за

решавање проблема у раду. Први електронски састанал секције могао би бити организован
путем Skype налога.

- Покушај ревидирања Закона о јавним набавкама, у сфери библиотекарства и набавке кљига,
преко БДСа.

Председник Секцие
Виолета Ракић

СЕКЦИЈА ЗА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Секција за матичне библиотеке БДС основана је 2005. године и окупља библиотекаре матичних
слуби свих библиотека којима је поверено обављање матичних функција. Континуитет у раду,
инвентивност и постигнути резултати у унапређењу библиотечке делатности, довољно говоре о
озбиљном и преданом раду њених чланова.

Након станке у функционисању током 2012, Секција је са радом наставила у марту 2013
године. Пратећи досадашњу динамику тромесечног окупљања, библиотекари матичних служби
одржали су четири годишња састанка (март, јун, септембар и децембар).

Први састанак, одржан 27. марта, сазвао је кооординатор Секције Небојша Цвејић,
именован од стране УО БДС. Том приликом, на дневном реду нашли су се: избор председника и
секретара Секције, као и договор о годишњем плану и програму. Састанку је присуствовала и
Весна Црногорац, секретар БДС, у складу са чланом 26, став 1, тачка 3: „Секретар Друштва [...]
координира рад подружница, комисија и секција“, обзиром да је у међувремену извршена
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пререгистрација Друштва у складу са важећим прописима, те су и секције/комисије изнова
конституисане. Пристуствовало је двадесет матичних библиотекара.

Наредни скуп организован је 18. јуна. Настављена је активност започета марта месеца.
Одзив присутних био је нешто скромнији (16 библиотекара), обзиром да је одређен број колега
користио одмор од претходне године.

Завршетком летње паузе настављен је рад Секције. Крајем месеца септембра (24. IX),
организована је едукативна сесија за двадесет четворо присутних библиотекара.

Последење састајање уприличено је 4. децембра у присуству двадесет библиотекара.
Као и претходног пута, колеге су имале прилику да чују стручно предавање на изабрану тему.
Децембарским састанком заокружен је циклус годишњег окупљања матичара.

Резиме деловања у 2013. години изгледа овако: изабран је нови председник Секције
(Небојша Цвејић из библиотеке у Шапцу) ; Бојана Вукотић (НБС) изабрана је за секретара ;
настављена је досадашња пракса тромесечног састајања ; донет је Правилник о раду Секције ;
одржана су предавања са темом законских и подзаконских аката у библиотечко-
информационој делатности (предавач Владимир Шекуларац) и на тему Web окружење
савременог библиотекара (предавач Весна Вуксан). Секција је упутила писмене представке
Дејану Ристићу (тада председнику УО Заједнице матичних библиотека) и Мирку Демићу
(Председнику ОО Библионета 2013.) са иницијативом и молбом да се програм / стручно
предавање наше Секције уврсти у програм Библионета. Поменуте писмене, као и усмене молбе
упућене појединим члановима Организационог одбора, на жалост, нису наишле на позитиван
одзив. Започето је прикупљање сугестија и предлога за измену и допуну Правилника о ближим
условима за стицање виших стручних звања у библиотечко информационој делатности.
Обзиром да се у пракси матичних библиотекара јавља мноштво проблема, током свих састанака
расправљало се и тражило решење за дате ситуације (не постоји тачно одређен обим посла
библиотекара матичне службе, него се на унапређење струке и стручни надзор, као основну
делатност, додаје мноштво других послова која често онемогућавају обављање основних
дужности ; у појединим случајевима онемогућен је надзор у школским библиотекама ; велике
разлике у износима за финансирање матичних служби ; потреба за савременијом МБС базом
...). Расправљано је такође о јавним набавкама, коефицијентима у струци, непризнавању нових
стручних звања у Закону о библиотечко-информационој делатности од стране оснивача.

Предстојећа окупљања биће наставак праксе стучних предавања за матичаре (као вид
усавршавања), као и решавања текућих недоумица.

Председник Секције
Небојша Цвејић

СЕКЦИЈА ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА

У протеклој години Секција за рад са деоцм је одржала један састанак у Лазаревцу. Поред
чланова Секције седници су присуствовали и библиотекари дечјих одељења који су имали
излагање на стручном скупу.  Оцењено је да је у претходној години успешно организовано
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неколико заједничких активности.  (Свет кроз сликовнице,  Удружени библиотекари за рад
децом преко 300...). Предложено је да се у 2014. години сачини јединствен календар
манифестација по дечјим одељењима у Србији што би знатно допринело бољој међусобној
координацији и размени идеја, а све са жељом да се унапреди рад са децом и младима.
Секција  предложе Скупштини и Управном одбору друштва да ближе нормативно регулише рад
како ове тако и других комисија и секција.
Договорено је да се Међународни дан дечје књиге у свим библиотекама обележи, поред
осталог, посебним програмима посвећеним српским народним бајкама. Препоручено је да  се
као добар и практичан, веома занимљив, игрив и едукативан  пример  може користити
искуство Дечјег одељења Библиотеке града Београда  (Тамни вилајет) виђено на поменутом
стручном скупу.

Председник Секције
Милоје Радовић

СЕКЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ ЗА ОСОБЕ С ПОТЕШКОЋАМА У ЧИТАЊУ

Како је ово новооснована Секција, план је да своје активности започне у 2014.години
одржавањем првог састанка на коме би био изабран председник и сачињен План рада за 2014.

председник Секције
Драгана Милуновић

БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
ФЕБРУАР 2014.
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