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ЧЛАНСТВО

Библиотекарско друштво Србије са даном 31.децембар 2013. године има укупно евидентираних 2076 што је за 75
чланова више у односу на 2012.годину. Са новим члановима и обновљеним чланством укупан број активних чланова
у 2013. износио је 933, што је у односу на 2012. за 17 чланова мање.
Укупна уплаћена чланарина у 2013.години износи 933.000,00 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).

ПОДРУЖНИЦЕ

Библиотекарско друштво Србије има укупно 24 подружнице које одговарају географској односно административној
подели према окрузима у Србији. Заједничка подружница нишавског округа обједињује још следећа 4 округа:
пчињски, пиротски, топлички и јабланички округ, те у територијалном смислу представља  највећу подружницу.
Подружница Тимочке крајине такође обухвата два округа: борски и зајечарски. Београд има укупно три подружнице:
подружницу Народне библиотеке Србије, подружницу Библиотеке града Београда и подружницу Универзитетске
библиотеке ''Светозар Марковић'' и високошколских библиотека Београда. Нови Сад има и подружницу Библиотеке
Матице српске и високошколских библиотека Новог Сада. Према броју чланова Друштва подружница, најбројнија је
подружница Библиотека града Београда (184 члана) а најмање бројна подружница Универзитетске библиотеке ''Никола
Тесла'' и високошколских библиотека Ниша – само 5 чланова (од којих 2 из УБ ''Н.Тесла'' и 3 из факултетских
библиотека Ниша).

Извештај о раду подружница – посебан документ који чине извештаји оних подружница које су њихови председници
доставили секретару БДС.

Преглед подружница по броју чланова са седиштем подружница.у 2013.

Подружница БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА – 184 члана – (за 5 мање него у 2012.)
Подружница НИШАВСКОГи др. округа (Ниш) –98 чланова – (за 3 више него у 2012.)
Подружница ЈУЖНОБАЧКОГ округа (Нови Сад) –59 чланова - (за 12 мање него у 2012.)
Подружница БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА (С.Митровица)–52 члана – (за 17 више него у 2012)
Подружница УБ ''С.Марковић'' и висок. библиотека Београда – 50 чланова - (за 3 више него у 2012.)
Подружница БМС и високошколских библиотека Нови Сад –48 чланова - (за 3 више него у 2012.)
Подружница ЗАПАДНОБАЧКОГ округа (Сомбор) - 44 члана - (за 2 мање него у 2012.)
Подружница СЕВЕРНОБАНАТСКОГ округа (Кикинда) - 40 чланова - (за 6 више него у 2012.)
Подружница ЈУЖНОБАНАТСКОГ округа (Панчево) - 39 чланова - (за 2 мање него у 2012.)
Подружница НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ –38 чланова - (за 14 више него у 2012.)
Подружница СЕВЕРНОБАЧКОГ округа (Суботица) - 36 чланова - (исто као у 2012.)
Подружница ЗЛАТИБОРСКОГ округа (Ужице) - 36 чланова - ( за 7 више него у 2012.)
Подружница ШУМАДИЈСКОГ округа (Крагујевац)- 27 чланова - (за 4 мање него у 2012.)
Подружница КОЛУБАРСКОГ округа (Ваљево) –26 чланова - (за 12 мање него у 2012.)
Подружница ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ (Бор) - 25 чланова - ( за 3 мање него у 2012.)
Подружница МАЧВАНСКОГ округа (Шабац) –23 члана - ( за 3 више него у 2012.)
Подружница БРАНИЧЕВСКОГ округа (Пожаревац)- 21 члан - (за 4 више него у 2012.)
Подружница ПОМОРАВСКОГ округа (Јагодина) –20 чланова - (за 3 више него у 2012.)
Подружница РАСИНСКОГ округа (Крушевац)–16 чланова - (за 1 мање него у 2012.)
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Подружница СРЕДЊЕБАНАТСКОГ округа (Зрењанин) - 13 чланова - (за 2 више него у 2012.)
Подружница МОРАВИЧКОГ округа (Чачак) – 12 чланова - (за 23 мање него у 2012.)
Подружница ПОДУНАВСКОГ округа (Смедерево)–11 чланова - (за 2 више него у 2012.)
Подружница РАШКОГ округа (Краљево) –11 чланова - (за 1 више него у 2012.)
Подружница УБ ''Н.Тесла'' и високошколских библиотека Ниша –5 чланова - (за 1 више него у 2012.)

Стање чланства у неким градовима који су седишта подружница:
- Градска библиотека у Новом Саду од 2012.уместо 36 чланова у 2013. има 4 члана.
- Градска библиотека у Чачку од 2012. уместо 23 члана у 2013.нема ниједног.
- Градска библиотека у Сремској Митровици од 2008. уместо 16 чланова у 2013. има 1 члана
- Градска библиотека у Зрењанину од 2010. уместо 22 у 2013.има 3 члана
- Градска библиотека у Панчеву од 2010. уместо 25 у 2013. има 3 члана.
- Народна библиотека у Краљеву од 2013. уместо 10 чланова у 2013 има 1 члана.
- Народна библиотека у Ваљеву од 2013. уместо 13 чланова у 2013. има 5 чланова
- Народна библиотека у Смедереву од 2011 уместо 17 чланова у 2013. има 7 чланова

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор броји 15 чланова, од којих су председник, потпредседник и секретар Друштва чланови УО по функцији.
Управни одбор Друштва одржао је у 2013.години укупно два састанка у Библиотеци града Београда, док је
електронским путем УО одржао бројне консултације, договоре и донео важне одлуке и закључке.

21.фебруар 2013.
На овом састанку:

- Утврђен и усвојен дневни ред редовне скупштине у фебруару
- усвојен је предлог Програма рада Друштва за текућу годину (поднет Скупштини на разматрање и усвајање);
- усвојени су: предлог Извештаја о раду Друштва са извештајима о раду подружница БДС у 2012.години

(поднети су Скупштини на усвајање);
- усвојен је предлог Финансијског извештаја за 2012 (поднет Скупштини на разматрање и усвајање) ;
- Формирана Комисија за израду Етичког кодекса библиотекара Србије у саставу: Весна Црногорац, Весна

Ињаџ и Милица Стевановић.
- Одлука о висини чланарине за 2013.годину у висини од 1.000,00 дин. донета је на електронској седници у

децембру 2012.

26.септембар 2013
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'' : Весна Вуксан, УБ ''С.Марковић'' Београд, Небојша Цвејић Библиотека

шабачка и Татјана Живковић НБ Пожеревац.

Жири за награде ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' : Бојана Вукотић, НБС, Петер Хајнерман БМС и Драгослава
Родаљевић, НБ Ужице.
Донета Одлука о броју и врстама пројеката са којима се већ у октобру 2013.конкурисало код Министарства културе за
суфинансирање у 2013.години:
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1. Међународна конференција
2. Часопис ''Библиотекар''
3. Чланарина и одлазак на ИФЛА Конгрес и чланарина за ''ЕБЛИДА-у''
4. финансирања рада БДС.
5. Издања БДС: Аналитичка библиографија зборника радова БДС и ''Из каталошке праксе'' – предлог Комисије за

каталогизацију БДС као и публикација: ''коментар правних прописа у библиотечко – информационој делатности'' –
предлог секретара БДС.

Донета одлука да се због лоше финансијске ситуације у Друштву упути допис Министарству културе с молбом да
финансира делатност Друштва по моделу Хрватског књижничарског друштва.

Донета је Одлука о именовању проф.др Гордане Стокић Симончић за координатора издавачке делатности
Друштва.

Донета је Одлука о установљењу Секција за библиотечке услуге за особе с потешкоћама у читању и именовању
Драгане Милуновић за њеног координатора.

Именована Статутарна комисија БДС у саставу: Весна Црногорац, Небојша Цвејић и Весна Ињац.

Електронске седнице:

12-13.марта 2013.
- За координатора Секције за матичне библиотеке именован Небојша Цвејић, члан УО.
19.марта 2013.
- Усвојен Правилник о раду Комисије за каталогизацију БДС.
28.марта 2013.
- Донета одлука о понуди зборника радова са конференције БДС из 2010. И 2011. Библиотекама и одређена
висина: 1.000,00 дин. један примерак.
29.марта 2013.
- Донета Одлука о формирању Комисије за класификацију Друштва и именована Јасмина Трифунац из НБС за
њеног координатора.
20.април 2013.
- Усвојен Правилник о раду Комисије за културне програме БДС.
09.јул 2013.

- донета Одлука о учешћу на конкурсу код Канцеларије за људска и мањинска права. За израду пројекта
задужена секретар Друштва.
22.август 2013.

- За члана Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања при НБС именована секретар
Друштва, Весна Црногорац.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор Друштва одржао је 21.фебруара 2013. Састанак у Библиотеци града Београда  на коме је разматран
Финансијски извештај Друштва за 2012.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
2012.годину. Надзорни одбор Друштва чине: Вера Петровић Милановић, председник, Гордана Стевић и Добрила
Бегенишић, чланови.
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СКУПШТИНА ДРУШТВА

У 2013.години Скупштина БДС је имала две седнице: редовну фебруарску и свечану поводом Дана библиотекара
14.децембра.

21.ФЕБРУАР 2013.

Редовна седница Библиотекарског друштва Србије одржана је 21.фебруара 2013.године у Библиотеци града Београда
са следћим дневним редом:

1. Верификација нових мандата делегата у складу Статутом БДС
2. Усвајање Записника са седнице Скупштине од 28.фебруара 2012.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду БДС са Извештајем о раду подружница БДС за 2012.
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2012.
5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС за 2013.
6. Актуелна питања

На седници су разматрана и усвојена следећа документа:
Извештај о раду БДС, Финансијски извештај Друштва за 2012. годину као и Програм рада за 2013.

14.ДЕЦЕМБАР 2013. – 66 година БДС

Дан библиотекара, 14.децембар обележен је свечаном седницом у Народној библиотеци Србије са следећим дневним
редом:

1. Поздравне речи – државни секретар Министарства културе и информисања, Дејан Ристић, в.д.управника НБС,
Светлана Јанчић и председник БДС, Јасмина Нинков.

2. Представљање новог броја часописа ’’Библиотекар’’ 1-2 за 2013. – Милица Стевановић
3. Додела награда и повеља БДС.

После поздравних речи управника НБС, председник Друштва је говорила о најзначајнијим активностима Друштва у
протеклој години, Милица Стевановић је представила нови број часописа Библиотекар, уручене су награде и повеља
Друштва за 2013.годину. Организацију Дана библиотекара помогла је Народна библиотека Србије.
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МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА БДС

Међународна конференција у 2013.години није одржана јер Министарство културе и информисања после 10 година
подршке – није одобрило пројекат на конкурсу. Одобрена је само штампа Зборника радова са претходне конференције,
те је у новембру објављен Зборник:

ОТВОРЕН ПРИСТУП ЗНАЊУ У БИБЛИОТЕКАМА: ЗБОРНИК радова са међународне конференције одржане у
Београду 26. октобра 2012 ; уредници Весна Ињац, Весна Црногорац. – Београд : Библиотекарско друштво Србије,
2013. - Тираж 200. ISBN 978-86-87177-09-3

НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ ДРУШТВА

У складу са Статутом и правилницима о наградама Друштва
Жири за доделу Награде Стојан Новаковић у саставу: Весна Вуксан, УБ ''С.Марковић'' Београд, Небојша Цвејић
Библиотека шабачка и Татјана Живковић НБ Пожеревац.донели су Одлуку за 2013 годину: Награду ''Стојан Новаковић''
добили су:
Проф. др Гордана Стокић Симончић и проф.др Жељко Вучковић за књигу БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ и Добривоје
Аранитовић за ''Његош и позориште прилог библиографији (1884-2011)'', ''Библиографија часописа Мисао (1919-1937)'',
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''Библиографија часописа „Филозофски преглед (1953-1958), „Филозофија“ (1957-1973), Часопис Српског филозофског
друштва „Theoria” (1975-2008)''.

Жири за доделу награда ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' у саставу : Бојана Вукотић, НБС, Петер Хајнерман БМС и
Драгослава Родаљевић, НБ Ужице.
донео је следеће одлуке о наградама за 2013.годину :

 Награду ''Запис'''добио је Милорад Вучковић, Народна библиотека Србије.
 Награду ''Најбољи библиотекар у јавној библиотеци'' добили су Даниела Скоковић, Народна библиотека

Пожега и Небојша Цвејић, Библиотека шабачка.
Повељу захвалности БДС за допринос развоју Друштва добила је:

 Здравка Радуловић, Народна библиотека Србије.

ЧАСОПИС ''БИБЛИОТЕКАР''

Захваљујући финансијској подршци Министарства културе објављен је часопис Друштва: Библиотекар свеска 1 – 2 /
2013.

Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства,
ISSN 0006-1816, Год LIV, св.1-2 (2013), 285 стр. 24x 18 cm
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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.
"Библиотекар" је научни часопис ( М53). Главни и одговорни уредник часописа је др Жељко Вучковић , док су остали
чланови редакције: проф. др Татјана Апарац Јелушић, Милица Стевановић, Весна Ињац и Весна Црногорац.
Библиотекар је у току децембра 2013.поштом дистрибуиран на адресе библиотекара чланова БДС. Предат је и
обавезни примерак Народној библиотеци Србије.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЧАСОПИСА БИБЛИОТЕКАР

Министарство културе и информисања није одобрило наставак дигитализације часописа Библиотекар у 2013., пројекат
који је одобрило у 2012 ( ''Дигитализација часописа Библиотекар од броја 1 / 1948 до 1997). Градска библиотека у Чачку
којој је Друштво уговором поверило посао дигитализације - извршила је у 2012:

 9.865 страница грађе је скенирано, што представља преко 20 гигабајта грађе у електронском облику
 урађено је оптичко препознавање карактера (OCR) за све скениране странице
 формирана је база података у коју су похрањени документи
 креирани су PDF документи за сваки чланак
Дигитализована грађа представља прву фазу пројекта „Дигитализација часописа Библиотекар“, у којој су

дигитализовани бројеви 1/1948 до 1-2/1970, док је у другој фази пројекта (у 2013. години) требало да заврши
дигитализација осталих бројева до 1997. године.
Са Богданом Трифуновићем из ГБ у Чачку постигнут је договор да постави дигитални Библиотекар на нови сајт
Друштва што очекујемо у 2014.

IFLA – ЧЛАНСТВО И ИЗБОР ЧЛАНА IFLA/FAFIE КОМИТЕТА

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions

Захваљујући подршци Министарства културе Друштво је и у 2013. години обновило чласнтво у IFLA-и у висини од
355,50 евра током септембра месеца. Министарство културе није одобрило учешће ниједног представника на IFLA
Конгресу који је 2013. био одржан у Сингапуру.
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У априлу 2013.секретар Друштва, Весна Црногорац изабрана је за члана IFLA / FAFIE КОМИТЕТА на мандат 2013 –
2017. Номинације за секретара Друштва поднели су: Народна библиотека Србије, Друштво библиотекара Мађарске и
БДС.
Друштво је испунило анкету у вези Етичког кодекса библиотекара коју је упутило IFLA/ FAIFE Комитету за БДС.

EBLIDA ЧЛАНСТВО

EBLIDA- EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY, INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS/
Друштво је постало члан ЕБЛИДА-е у 2011.години захваљујући Министарству културе РС. Чланарина за ову европску
асоцијацију у 2013. износила је 505 евра коју је Друштво платило током септембра месеца.

ПРЕВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНАТА МЕЂУНАРОДНИХ АСОЦИЈАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА

- IFLA Етички Кодекс библиотекара – објављен на веб сајту IFLA:
http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians и дистрибуиран кроз мрежу члановима БДС.

- Друштво је потписник: ''Међународних принципа у погледу поштовања људских птава као темељних
вредности друштва у односу на право државних органа да врше надзор и приступ електронским
комуникацијама грађана''. International Principles on the Application of Human Rights to Communications
Surveillance.Принципи су преведени и на српски језик. https://hr.necessaryandproportionate.org/text

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА БИБЛИОТЕКАРИ БИБЛИОТЕКАРИМА

Наставак тесне сарадње са Народном библиотеком Србије а у циљу интензивнијег деловања на развоју и
унапређивању библиотечко-информационе делатности Друштво је заједно са Народном библиотеком Србије а на њену
иницијативу - организовало циклус предавања „Библиотекари библиотекарима“.
У 2013.години одржана су четири предавања, а циклус се наставља и у 2014.години.
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Циклус је почео 24. септембра предавањем Богдана Трифуновића „Wordpress и библиотечки веб сајтови: много
музике за мало пара“. Наредно предавање одржала је Весна Црногорац, 22.октобра на тему „Шта је јавно а шта
приватно у библиотекама“. Јасмина Нинков је 12. новембра одржала предавање на тему: „Шта је потребно да
библиотеке знају о пројектима целоживотног учења“.Адам Софрониејвић одржао је предавање 12.децембра на тему
„Гејмификација у библиотекама“

Циклус предавања „Библиотекари библиотекарима“ одржаваће се једном месечно и у 2014.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРУШТВИМА БИБЛИОТЕКАРА

Већ традиционална сарадња са Друштвом библиотекара Мађарске која је започела 2010.године настављена је и у
2013.  На њихов позив на овогодишњој 45. конференцији учествовала је секретар Друштва Весна Црногорац као члан
IFLA/FAIFE Комитета. Она је одржала предавање на тему: FAIFE activities in Europe ( related to European citizens) и у име
БДС говорила на отварању Конференције. Конференција је одржана у Егеру од 18.до 20.јула. Трошкове боравка у
Егеру платило је Друштво мађарских библиотекара док је путне трошкове до Егера на молбу секретара платила
Народна библиотека Србије.
.
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Као представник БДС Конференцији у Егеру присуствовала је члан УО Милица Стевановић, чије је путне трошкове
платила Библиотека у Крушевцу док је боравак у Егеру платило такође Друштво мађарских библиотекара.
Главна тема Конференције била је: ''Open knowledge flow, equal access – Libraries for European citizens", док су поред
представника Србије у Егеру били и представници библиотекара Хрватске и Словачке.

Друштво је током године одржавало и контакте са такође традиционално успостављеном сарадњом са Хрватским
књижничарским друштвом

САРАДЊА СА ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА – пројекат ''ЛАКО ДО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА''

Друштво је партнер у пројекту “Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт грађана са
Заштитником грађана“ који се од 2012.спроводи у 15 народних библиотека у Србији:
Ужицу, Крушевцу, Новом Пазару, Пријепољу, Бору, Димитровграду, Лесковцу, Ваљеву, Вршцу, Зајечару, Јагодини,
Пожаревцу, Прокупљу, Сомбору и Чачку.

Грађанима из изабраних општина и градова биће омогућено да лакше остваре контакт са Заштитником грађана, добију
помоћ при састављању притужби, информишу се о раду и надлежностима ове институције.
Пројекат финансијски подржава Влада Краљевине Норвешке а главни носилац пројекта је Заштитник грађана.

У име Друштва председник Јасмина Нинков  је потписала СПОРАЗУМ о сарадњи са Заштитником грађана:
чл.1:
Потписници овог Споразума у намери да допринесу бољој заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и
права грађана уговарају међусобну сарадњу у циљу пружања подршке грађанима у заштити и остваривању њихових
права у оквиру иницијативе “Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника
грађана са грађанима“.

СЕМИНАРИ ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКАРЕ

У 2013.години, у фебруару, мају и октобру одржана су четири семинара за стручно усавршавање школских
библиотекара према одобреним програмима Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ).
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Семинар у Новом Саду одржан је у сарадњи са Библиотеком Филозофског факултета где је и одржан, у Пироту и
Врању у сарадњи са народним библиотекама док је у Шапцу одржан у сарадњи са шабачком гимназијом. Сарадници у
организацији семинара у овим градовима били су Виолета Ракић, Небојша Цвејић, Јован Динчић и Јасмина Пешић.

Семинар је одржан према програму Библиотека место читања, учења, истраживања ред.бр. Каталога ЗУОВ, 02 и
носи 16 бодова. Полазници су били библиотекари основних и средњих школа Новог Сада, Зрењанина, Кикинде, Шапца,
Пирота, Димитровграда, Врања...

СВЕТ КРОЗ СЛИКОВНИЦЕ

Циљ пројекта „Свет кроз сликовнице“ - креирање листе сликовница из целог света које препоручују библиотекари
који раде са децом.
Пројекат спроводи IFLA-ина Секција за децу и младе уз подршку Секције за писменост и читање и IBBY-ја
(Међународни одбор за књижевност за децу и младе).
Све земље које су желеле да учествују послале су списак са  десет омиљених сликовница. Пројекат је почео 2011.
Године а осим библиотекара, велико интересовање за пројекат су  показали  писци и аутори те су се у августу 2012. на
листи нашле омиљене сликовнице из тридесет земаља из целог света. У 2013.години ажуриран је овај списак те је под
руководством Даниеле Скоковић, координатором пројекта за Србију уврштена и Србија са својом листом сликовница по
избору библиотекара народних библиотека који рад ена дечјим одељењима.



ВЕБ САЈТ И СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ

У току 2013.године захваљујући Богдану Трифуновићу из ГБ у Чачку који је осмислио покренут је веб сајт Друштва на
www.bds.rs . који администрира секретар Друштва. Сајт има информативну структуру и у току је додавање садржаја
поред редовних вести и најава. Постављање дигитализованог Библиотекара на сајт планирано је у 2013. Али је због
обавеза Богдана Трифуновића који припрема грађу за објављивање – оно померено за ову и наредну годину.

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.Услед
нових правила уместо профила крајем 2011. направљена је страница на којој се такође објављују важне информације
из библиотекарства. Администратор странице је секретар Друштва Весна Црногорац, док је ''фанова'' странице близу
хиљаду (979 на дан 16.фебруар 2014).

Друштво на Твитеру и ЛинкедИНу

Крајем 2010. године отворен је и налог за социјалну мрежу Twiter за БДС. Администратор на Твитеру је Даниела
Скоковић из Пожеге која поставља значајне информације о библиотекарству и раду БДС. На јесен 2012. Отворен је и
налог на Линкедин мрежи, који води Весна Вуксан.
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Друштво има и мејлинг листу чланова БДС: ''БДС ЧЛАНОВИ'' коју је оформила Весна Црногорац и преко које близу 250
чланова добија информације везане за библиотекарство, путем које сви чланов могу такође размењивати информације
везане за своје библиотеке и окружење.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Семинар за библиотекаре у сарадњи са Гете – Институтом

Друштво је већ шести пут за редом (почев од 2008.године) – од 14-15. јуна 2013. учествовало у организацији
субрегионалне радионице за библиотекаре, наставнике и педагоге која је одржана у Сарајеву. Главни суорганизатори
ове радионице били су поред Гете-Института у Београду и библиотеке Гете-Института из Загреба и Сарајева.

Тема овогодишње радионице била је: „Деца и књиге – концепти и идеје за подстицање читања код деце до 13
година'', водитељ радионице Уте Хаман директорка библиотеке у Брилону, Немачка. Из Србије у овој радионици
учествовали су библиотекари дечјих одељења из библиотека у Пожеги и Новом Саду, директорка библиотеке у
Осечини као и школски библиотекар из Краљева. Учесник радионице била је и секретар Друштва. Сви учесници су
одређени по позиву из Гете-Инстутута у Београду који је покрио путне трошкове и смештај у Сарајеву.

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 2013. године.

Светски дан књиге – кампања СВИ СМО МИ ЧИТАОЦИ

На иницијативу Народне библиотеке Србије формирана је Радна група за обележавање Светског дана књиге, 23.април.
У Радној групи је поред представника НБС, удружења издавача, министарства културе и министарства просвете,
секретаријата за културу града Београда био и представник БДС.
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Свим библиотекама, установама културе, образовним институцијама, издавачима, књижарима, медијима и појединцима
упућен је позив да се својим идејама и сугестијама придруже обележавању Светског дана књиге и ауторских права.
Креиран је плакат са логоима свих учесника у организацији под слоганом: СВИ СМО МИ ЧИТАОЦИ. Кампања је трајала
у целој земљи од 18.до 23.априла

САРАДЊА

Друштво је и у овом извештајном периоду сарађивало са другим сродним институцијама и организацијама:
Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Хрватским књижничарским
друштвом, Министарством културе и информисања, Гете – институтом, библиотекама свих типова, Међународним
сајмом књига и др.
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.
У оквиру своје иницијативе Агенција за борбу против корупције да помогне јачање улоге организација цивилног друштва
у борби против корупције а у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом – упутила је упитник свим
НВО и професионалним удружењима. Друштво се одазвало овом позиву и испунило Упитник у коме је поред основних
податак о Друштву навело и два значајна пројекта у домену људских права: IFLA Пројекат о транспарентности и
Пројекат са Заштитником грађана.

ПРОЈЕКТИ ДРУШТВА код Министарства културе за 2014.

Од 2006.године Друштво редовно конкурише својим програмима код Министарства културе РС.
За 2014.годину Министарство је расписало конкурс у јануару 2014. године са ограничавајућим условима: '' само три
пројекта'' те је БДС било принуђено да планиране пројекте сведе само на три дугогодишња:

 Издавања часописа Библиотекар за 2014 две свеске;
 одржавање 12. међународне научне конференције на тему: Медијска и информациона писменост у

друштву знања и библиотеке
 чланство у IFLA-и и учешће на Конгресу 2014.



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2013. ГОДИНУ

Нерешена питања: РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ ДРУШТВА

Друштво је још у 2011.години поднело Министарству културе и информисања захтев за стицање репрезентативности
удружења у складу са новим Законом у култури и предало Министарству обиман материјал у 8 примерака. Како ни
после две године Друштво није добило никакав одговор, председник и секретар Друштва отишле су током априла у
Министарство културе и разговарале са службеником задуженим за ово питање. Он је објаснио да је конкурс за
стицање репрезентативности завршен, да ''не зна шта се догодило са нашим материјалом и захтевом!!, те да се у
2013.години очекује формирање нове Комисије и да треба поднети нови захтев. Друштво је тада предало нов, такође
обиман материјал (Формулар, извештај о најважнијим програмима Друштва од његовог оснивања 1947. чланство,
историјски преглед БДС, кадровску опремљеност, писмо потврде НБС да Друштво да има седиште и опрему...) али
никакав одговор поново НИЈЕ добило. Ни после питања и подсећања електронском поштом – нисмо добили одговор.
Променама у Министарству културе у септембру 2013. Друштво је добило незванична обећања да ће проблем бити
решен, те да ће Друштво свакако добити овај статус који му припада. Ово се на жалост није догодило ни до краја 2013 а
ни до фебруара 2014.
Друштво ће после фебруарске скупштине упутити званичан допис Министру културе и захтевати да се овај проблем
реши односно инсистираће на одговору.
БДС иначе, испуњава све законске услове да му припадне овај статус посебно јер је само библиотечко –
информациона делатност без овог статуса.

ОСТАЛО

Друштво је у 2013. години добило своју канцеларију, бр.237а у Народној библиотеци Србије. У канцеларији нема
компјутера, штампача ни телефона. У њој се сада налази сва архива Друштва почев од 1948.до 1989. године, као и сва
архива од 2006.године. Посао излучивања односно сређивања старе архиве Друштва поверен је комисији коју је
оформио УО и која ће овај посао завршити до краја марта 2004.
У канцеларији се налазе и остала административна архива,часопис '' Библиотекар'', зборници, награђене књиге, док се
текућа финансијска архива налази код Агенције која води рачуноводство за Друштво 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: редовна предаја пореских
пријава, предаја МУН образаца, рад са рачуновођом Друштва, праћење законских прописа и др.

***
Извештаји о раду подружница, комисија и секција Друштва у 2013.су део посебног извештаја.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Секретар Библиотекарског друштва Србије

Весна Црногорац



Filename: IZVESTAJ O RADU BDS ZA 2013
Directory: D:\SKUPSTINE 2011 - 2015\SKUPSTINE 2014\PAKET SKUPSTINA

FEBRUAR 2014
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application

Data\Microsoft\Templates\Report.dot
Title: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2011 ГОДИНУ
Subject:
Author: Vesna Crnogorac
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/2/2014 1:58:00 PM
Change Number: 82
Last Saved On: 3/3/2014 12:55:00 PM
Last Saved By: Vesna Crnogorac
Total Editing Time: 931 Minutes
Last Printed On: 3/3/2014 12:55:00 PM
As of Last Complete Printing

Number of Pages: 16
Number of Words: 4.009
Number of Characters: 23.612


