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На основу члана 18. Статута Библиотекарског друштва Србије (7. април 2011. 
године ) Скупштина Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној 28.2.2012. 
године у Београду доноси:

 
 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 
„ЗАПИС“

 
 

Члан 1.
Награда „Запис” се додељујe појединцу заслужном за развој библиотечко-

информационе делатности.
Награда се додељује за дугогодишњи рад и изузетне резултате на унапређењу 

библиотечко-информационе делатности.
 

 
Члан 2.

Награда „Запис” је једна и додељује се једном годишње.
Награда се састоји се из Дипломе и новчаног износа.
Диплому потписује председник Друштва и председник Жирија Награде. 
Висину новчаног износа Награда утврђује Управни одбор Друштва сваке 

године.
 

Члан 3.
Награда се уручује на Дан библиотекара Србије 14. децембра.

 
Члан 4.

Библиотекарско друштво Србије расписује јавни конкурс почетком октобра у 
години за коју се Награда додељује. 

Конкурс је отворен месец дана. 
 

Члан 5.
Предлози се достављају Управном одбору Друштва или на адресу Жирија коју 

одреди Управни одбор. 
Предлози садрже: образложење предлагача и радну биографију / библиографију 

кандидата.
Право предлагања има сваки члан Библиотекарског друштва Србије.

 
Члан 6.

Чланове Жирија Награде именује Управни одбор Друштва на истој седници 
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када расписује конкурс, почетком октобра месеца сваке године. 
Жири има три члана који бирају председника из свог састава. 
Кандидат који конкурише за Награду или предлагач кандидата за Награду не 

може бити члан Жирија. 
Мандат Жирија траје до доделе Награде.
Одлуку о Нагарди доноси Жири једногласно или већином гласова укупног броја 

чланова Жирија.
Рад Жирија је јаван. 
 

 
Члан 7.

Уколико жири оцени да нема одговарајућег кандидата, Награда се те године не 
додељује.
 

Члан 8.
Жири благовремено обавештава Управни одбор Друштва о својој одлуци. 
Одлука са образложењем је у писаној форми и јавно се саопштава.
Резултат конкурса објављује се и у средствима јавног информисања.

 
Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.
 
 
 
У Београду, 28.2. 2012. 

 
Председник

Библиотекарског друштва Србије
 

Јасмина Нинков
 
 

 


