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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 

 

 

Програм рада у 2017. години 
 

 

 Библиотекарско друштво Србије (у даљем тексту - БДС) у 2017. годину улази са 

циљем наставка активности које су обележиле протеклу годину у функционисању БДС, 

чиме се остварује континуитет суштинских задатака које је Управа БДС поставила пред себе 

и чланство БДС у актуелном мандату. Поред тога, БДС у 2017. години издваја и два посебна 

циља: обележавање јубилеја 70 година оснивања БДС и обнављање иницијативе за 

стицање статуса репрезентативности удружења за библиотечко-информациону делатност у 

Републици Србији. 

 

Активности и циљеви рада БДС у 2017. години 
 

1. Ширење мреже подружница по територијалном и струковном принципу 

 У 2017. години БДС планира обнављање активности подружница у свим окрузима 

Републике Србије, као и међу подружницама које су организоване према стручном 

удруживању библиотекара. 

 Форуми БДС, покренути 2016. као модели стручних скупова и места окупљања 

чланова Друштва и заинтересованих за рад БДС, важан су сегмент ширења подружница и 

БДС у 2017. планира организацију најмање три Форума БДС у различитим подружницама. 

 

- потребна средства: путни трошкови за Форуме БДС 

 

2. Побољшање организације и комуникације унутар БДС 

 Активности стручних тела БДС (секције и комисије) потребно је подстаћи, како би се 

кроз њихов рад унапредила библиотечко-информациона делатност. У том смислу 2017. 

година биће важна за организовање стручних тела, чему ће допринети и планирано 

отварање сајтова унутар интернет домена БДС за све активне секције и комисије, у циљу 

боље видљивости и организованости стручних тела БДС. 

БДС у 2017. години покреће нови начин приступања Друштву, преко ажуриране 

електронске Приступнице (на сајту БДС), која ће истовремено чинити и основу стварања 

јединствене базе података о чланству БДС. Одлуком Скупштине БДС из новембра 2016. 

године омогућено је да се у 2017. години ова база података учини видљивом чланству БДС. 

У 2017. години БДС ће започети и издавање нових чланских карата БДС (у почетку као 

електронске, уколико средства дозволе и као штампане). Сви чланови БДС који доставе 

адресу електронске поште приликом учлањења биће укључени у листу БДС за добијање 

обавештења и информација. У оквиру сајта БДС или интернет сервиса планира се израда 



календара дешавања у библиотекама Србије у циљу боље информисаности и размене 

информација. 

У 2017. години додатно ће се опремити канцеларија БДС у Народној библиотеци 

Србије опремом за скенирање и архивирање грађе у дигиталном облику. 

 

- потребна средства БДС: штампање и пластификација чланских карата  

домен и хостинг за веб сајт 

поштански трошкови 

- додатна средства: пројекат за МКИ 

 

3. Обнављање иницијативе за стицање статуса репрезентативности удружења 

 За 2017. годину БДС ће обновити иницијативу код Министарства за културу и 

информисање, за стицање статуса репрезентативности удружења за библиотечко-

информациону делатност у Републици Србији. Током године припремиће се потребна 

документација према подзаконском акту који то регулише и упутити надлежној Комисији. 

 

- потребна средства БДС: канцеларијски материјал 

 

4. Издавачка делатност БДС у 2017. 

 - часопис „Библиотекар“, број 1, јун 2017. 

 - зборник радова са 13. конференције БДС „Корисници библиотечких услуга: 

историјска перспектива и савремене тенденције“ 

 - часопис „Библиотекар“, број 2, децембар 2017. (број посвећен јубилеју БДС) 

 - зборник сажетака 14. Конференције БДС 

 - Дигитална библиотека БДС, дигитализована колекција архивске грађе о историјату 

БДС и библиотекарства Србије и Југославије 

 

- потребна средства БДС: штампа „Библиотекара“ број 1 и 2/2017 

- додатна средства: пројекат за МКИ 

 

5. XIV Конференција БДС 

 Своју 14. годишњу Конференцију БДС ће посветити јубилеју од оснивања 70 година 

БДС, са свечаном Скупштином БДС, доделама награда и диплома БДС, пратећом 

изложбом. Конференција ће бити одржана у Београду, у данима обележавања Дана 

библиотекара Србије и Дана БДС 14. 12. 2017. 

 

- потребна средства БДС: израда и штампа диплома, новчани део награде 

- додатна средства: пројекат за МКИ 

 

6. Измене и допуне аката важних за функционисање БДС 

 У 2017. наставља се рад на изменама и допунама Статута БДС (започето 2016), 

доношења Пословника о раду Управног одбора БДС, Етичког кодекса библиотекара. У 

припреми је и формирање Радне групе БДС за измене и допуне Закона о библиотечко-

информационој делатности и Правилника о ближим условима за стицање виших 

стручних звања у библиотечко-информационој делатности. 

 

- потребна средства БДС: путни трошкови за састанке 

 

7. Унапређење стручног рада 

 Поред рада стручних тела БДС, унапређење библиотечко-информационе 

делатности БДС спроводи и кроз издавачку делатност, организације семинара, 

конференције и Форума БДС. Народна библиотека Србије је за 2017. годину акредитовала 



семинар БДС „Ко то тамо прича“, ауторке Весне Вуксан, члана УО БДС. План је да се у 2017. 

години овај семинар одржи у већем броју подружница БДС. 

 

- потребна средства БДС: путни трошкови акредитованих семинара 

 

8. Сарадња у земљи и иностранству 

 БДС у 2017. години обнавља или покреће сарадњу са сродним удружењима из 

области културног наслеђа у земљу, док су први кораци већ учињени комуникацијом са 

сродним националним удружењима музеалаца, конзерватора и архивиста у Србији. 

 Сарадња се наставља са Народном библиотеком Србије, Катедром за 

библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, који су као партнери 

БДС значајно помогли рад Друштва у 2016. години. 

 На међународном плану БДС наставља да буде члан ИФЛА, ЕБЛИДА, и да сарађује 

са регионалним и европским удружењима. У припреми је пројекат за International 

Advocacy Program IFLA, као и за Building Strong Library Associations IFLA. 

 За 2017. годину БДС планира организован одлазак чланова БДС на ИФЛА Конгрес у 

Вроцлаву и у посете пољским библиотекама, у оквиру акције БДС „1000 километара за 

1000 идеја“. 

 

- потребна средства БДС: чланство за ИФЛА и ЕБЛИДА 

суфинансирање дела путних трошкова на регионалне конференције и  

скупштине удружења (само по позиву) 

- додатна средства: пројекат за МКИ, пројекти за ИФЛА 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 


