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На основу члана 29. Статута Библиотекарског друштва Србије, Управни одбор
Друштва на електронској седници одржаној дана 5.02.2014. донео је следећи:

Библиотекарско друштво Србије

ПРАВИЛНИК О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Основне одредбе

Члан 1.

Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије (у даљем
тексту Секција) је стручно тело које се бави питањима остваривања и унапређивања
матичних функција у библиотечко-информационој делатности у библиотекама Србије.

Секцију образује Управни одбор Библиотекарског друштва Србије.

Циљеви и задаци Секције

Члан 2.

Циљеви и задаци секције су:
1) учешће у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у

Републици Србији;
2) учешће у изградњи јединствене националне мреже библиотека;
3) учешће у изградњи јединственог националног библиографско-информационог

система;
4) старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих

стручњака;
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5) праћење стања и анализа потреба и услова рада у библиотекама;
6) предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека;
7) учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека,

краткорочних програма и пројеката.

Јавност рада Секције

Члан 3.

Рад Секције је јаван.
Секција је дужна да својим члановима, као и свим члановима Библиотекарског

друштва Србије и целокупној библиотечкој јавности учини доступним сва своја
документа, извештаје и планове рада.

Документа, планови рада, извештаји о раду и постигнутим резултатима Секције
доступни су у електронском облику преко интернет презентације Библиотекарског
друштва Србије.

Управљање Секцијом

Члан 4.

Секција из свог састава бира председника и секретара.
Председник и секретар бирају се већином гласова присутних чланова Секције.
Мандат председника и секретара траје четири године и могу поново бити

бирани.
Председник Секције припрема, сазива и води састанке Секције. У одсуству

председника, његове дужности обавља секретар Секције.

Рад Секције

Члан 5.

Секција се састаје четири пута годишње, у размацима од по три месеца, а по
потреби и чешће.

Састанак Секције сазива, припрема и води председник Секције.
Дневни ред састанка утврђује председник Секције, на основу предлога чланова

Секције, који се у писаном облику достављају председнику Секције.
На састанцима Секције води се записник који се редовно доставља свим

члановима Секције и секретару Библиотекарског друштва Србије.
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Записник се усваја на сваком наредном састанку Секције.

Чланство у Секцији

Члан 6.

Чланови Секције су библиотечко-информациони стручњаци матичних служби
који су чланови Библиотекарског друштва Србије и други чланови Друштва.

Сви чланови Секције активно учествују у раду Секције, предлажу питања и теме
које Секција треба да разматра, учествују у раду других стручних тела, учествују на
стручним скуповима, објављују стручне радове, својим деловањем заступају ставове
Секције, доприносе остваривању и унапређивању матичне делатности и свеукупном
развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији.

Завршне одредбе

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања а примењиваће се од
првог наредног састанка Секције након усвајања.

УПРАВНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
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