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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈА И СЕКЦИЈА
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2012.

Библиотекарско друштво Србије је у 2012.години формирало следеће комисије и секције:
I.

КОМИСИЈЕ:

1. КОМИСИЈА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ – председник Ана Савић, Народна библиотека Србије
2. КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И НАГРАЂИВАЊЕ –координатор Бојана Вукотић, Народна
библиотека Србије
3. КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СЛОБОДЕ –
координатор Весна Црногорац, БДС
4. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ У БИБЛИОТЕКАМА – председник Снежана Радовић,
Народна библиотека у Нишу
5. КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ – председник Даниела Скоковић, Народна
библиотека Пожега
6. КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – председник Драгана Милуновић, Народна
библиотека Србије
7. КОМИСИЈА ЗА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ – председник Миле Тасић, Градска библиотека
Суботица
8. КОМИСИЈА ЗА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ –координатор Мирко Дрманац, Градска
библиотека ''Владислав Петковић Дис'', Чачак
II. СЕКЦИЈЕ:
1. СЕКЦИЈА ЗА РАД СА ДЕЦОМ / ДЕЧЈИМ ОДЕЉЕЊИМА– председник Милоје Радовић,
Народна библиотека у Краљеву
2. СЕКЦИЈА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – председник Виолета Ракић,
Библиотека Филозофског факултета Нови Сад
3. СЕКЦИЈА ЗА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ
*Комисија за слободан приступ информацијама, за серијске публикације, за евалуацију и
награђивање, као и секција за матичне библиотеке одржаће своје састанке непосредно после
Скупштине БДС, почетком марта 2013.
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ИЗВЕШТАЈИ:

1. КОМИСИЈА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ
Комисија за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије током 2012. године одржала је три
састанка, у мају, септембру и новембру. Како би се испунили сви циљеви и задаци Комисије,
неопходно је било да сви њени чланови буду активни и ангажовани и у периоду између одржвања
састанака. Постигнућа Комисије током 2012. године су следећа:
1. Реорагнизована и ревитализована Комисија одржала је свој први састанак у мају 2012.
године, на коме је изабран нови председник Комисије и два заменика председника;
2. Усвојен је нови план рада Комисије;
3. Дефинисано је чланство у Комисији и утврђен коначан број чланова Комисије;
4. Успостављен је континуитет у раду Комисије и потврђена основна начела рада Комисије
утврђена у претходном сазиву;
5. Успостављена је сарадња са Обједињеном комисијом ВБС-а за каталогигазију и
класификацију;
6. Покренута је иницијатива за реконституисање Комисије за класификацију Библиотекарског
друштва Србије;
7. Покренута је иницијатива за укључивање Комисије у организацију годишњих конференција
Библиотекарског друштва Србије, као и за активно учешће Комисије на конференцијама;
8. Унапређен је блог Комисије за каталогизацију и обогаћен новим садржајима;
9. Усвојен је низ мера за унапређење рада Комисије;
10. Иницирано је доношење Правилника о раду Комисије;
11. Донета је препорука о употреби кодова за језик у UNIMARC формату;
12. Донета је препорука за формирање јединствене одреднице личног имена (на основу праксе
библиотека укључених у систем COBIB.SR);
13. Донета препорука за обраду ефемерне и некњижне грађе у оквиру легата.
ЗА ПРОГРАМ РАДА У 2013.
donošenje pravilnika o radu Komisije, uključivanje Komisije u organizaciju i realizaciju godišnjih
konferencija Društva i objavljivanje niza preporuka koje se odnose na domaću katalošku teoriju i praksu,

.

председник Комисије
Ана Савић

2. КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У 2012. години Комисија БДС за стално стручно усавршавање бројала је 15 чланова.
Одржане су две седнице:
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-

конститутивна седница, одржана маја 2012 на којој је изабран председник Комисије и
договорена будућа динамика састајања, као и основне смернице рада Комисије;
седница одржана новембра 2012 на којој су чланови ближе упознати са нацртима
подзаконских аката који се односе на стално стручно усавршавање, а чије се усвајање
очекује.
Програмски план рада за 2013 годину

1. Разјашњавање промена које доноси нови Закон о библиотечко-информационој делатности и
пратећи прописи, као и нова номенклатура стручних звања (предлог Н. Костић).
Подробан разговор о овом предлогу мора сачекати док не буду званично донети одговарајући
правилници.
2. Рад на изради предлога за нова стручна упутства и њихова практична примена (предлог С.
Младеновић).
Реч је о практичним упутствима за обављање библиотечких послова која ће претежно, али не
искључиво, бити намењена школским библиотекарима. Нагласак неће бити на њиховој
"званичности" (због потешкоћа у сарадњи са органима Министарства просвете), већ на
практичној употребљивости а могу имати облик и назив упутстава, водича, препорука,
смерница...
Задатак чланова Комисије:
Чланови Комисије ће с колегама из матичних служби у својим срединама договорити да у
наредном периоду бележе проблеме, недоумице и питања библиотекара са којима се најчешће
срећу на терену, те ће та запажања доставити председнику Комисије који ће их средити и од
њих формирати један попис "најчешће постављаних питања" на која планирана упутства треба
да одговоре.
3. Разрада и популаризовање концепта акредитованих програма стручног усавршавања
(предлог Г. Љубановић).
Као за први предлог, због тога што одговарајући правилник још није званично усвојен, договор о
практичним корацима мора да сачека до усвајања докумената.
4. Механизми подршке колегама који у својим установама имају тешкоћа да остваре могућност
похађања програма стручног усавршавања (предлог Г. Љубановић)
Нови закон и правилници који ће ускоро ступити на снагу дају законску основу за овакву
иницијативу, али као и у претходним случајевима, мора се сачекати озваничење правилника. До
тада ће чланови Комисије размишљати о начинима и моделима подршке Комисије (и,
подразумева се, БДС у целини) у оваквим случајевима и своје предлоге достављати
председнику.
5. Осмишљавање предприпреме за похађање семинара за полагање стручног испита (предлог Д.
Милуновић).
Задатак чланова Комисије:
Полазећи од замисли које су се појавиле током израде нацрта Правилника о полагању стручног
испита, а које нису могле ући у коначни текст, договорено је да Д. Милуновић и Г. Љубановић
израде полазни документ за даље разматрање у вези с организовањем и извођењем припреме
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за кандидате који треба да похађају семинаре за полагање стручног испита. Та припрема би се
одвијала у матичним библиотекама, на јединствен начин.
председник Комисије
Драгана Милуновић

3. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ У БИБЛИОТЕКАМА
На првој редовној годишњој скупштини Библиотекарског друштва Србије у фебруару 2012. године,
Милица Стевановић из Народне библиотеке Крушевац, делегат Подружнице Расинског округа и
чланица УО Друштва, предложила је формирање Комисије за културне програме, што је Скупштина
и усвојила. За координатора Комисије је именована чланица УО Беба Станковић из НБ „Илија М.
Петровић“ из Пожаревца.
Иницијални састанак чланова Комисије, који је организовала и којим је председавала Беба
Станковић, био је одржан у јулу 2012. године.
Први радни састанак Комисије одржан је 1. фебруара 2013. Њиме је председавла Милица
Стевановић а присуствовало је 10 библиотекара. На састанку су дефинисани општи циљеви
деловања Комисије и први приоритетни задаци (повезивање чланова Комисије путем друштвене
мреже Фејсбук, формирање Гугл документа као огласне табле за постављање вести из ове области,
сачињавање правилника о раду); Снежана Радовић из НБ „Стеван Сренац“ из Ниша је именована за
председницу а мр Миланка Бабић Вукадинов из БГБ - Нови Београд за њену заменицу.
за Комисију
Милица Стевановић

4. КОМИСИЈА ЗА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДОВЕ У БИБЛИОТЕКАМА
Konstituisanje Komisije za zavičajne zbirke pri BDS održano je na predlog samog društva 28. juna
2012. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, kada su donete i osnovne smernice za rad Komisije. Između
ostalog ovu Komisiju čine svi bibliotečki radnici koji rade na zavičajnim odeljenjima biblioteka u Republici
Srbiji. Takođe je podržana ideja da u radu komisija mogu učestvovati i svi drugi bibliotečki radnici koji žele
da prate konstantno edukovanje „zavičajaca“.
Od konstituisanja pa do kraja minule godine održana su četiri okupljanja sa isključivo radnim karakterom
Komisije. Tako je zaključeno da po mogućnosti valja obilaziti pojedine biblioteke u zemlji i u njihovim
zavičajnim odeljenjima uz upoznavanje, održavati radne skupove sa unapred zadatim temama. Na
okupljanjima su najčešće razmatrana pitanja i problematika koja je zajednička za sve zavičajne fondove po
bibliotekama.
Na predlog sami zavičajnih bibliotekara u Narodnoj biblioteci Srbije je kao najznačajniji radni skup održano
predavanje na temu Obrada serisjkih publikacija u zavičajnim fondovima, koje je održala koleginica Bojana
Vukotić iz Narodne biblioteke, a koje je imalo sjajan prijem kod mnogih zavičajnih, ali i drugih bibliotečkih
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radnika iz čitave zemlje. Pisani materijal samog predavanja je nakon susreta dostavljen svim „zavičajcima“
na korišćenje.
Zaključak koji se nametnuo nakon poslednjeg okupljanja u minuloj godini jeste da je najjednostavnije (zbog
materijalnih razloga) da se okupljanja odvijaju u Beogradu, te da se za svaki sastanak odredi teme kao i
predavač koji bi bibliotekarima olakšao rad i usavršavanja na zavičajnim odeljenjima.
Председник Комисије
Миле Тасић

5. КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ БДС
Постигнућа Комисије за међународну сарадњу Библиотекарског друштва Србије углавном се односе
на праћење токова савременог библиотекарства у иностранству и редовно информисање чланова о
истим, путем мејлинг листе и друштвених медија (Facebook, Twitter, Pinterest). Комисија прати и
најаве конгреса, конференција и стручних скупова светских струковних удружења, као и конкурсе за
учествовање те о томе редовно информише чланство.
Један од доприноса Комисије је и помоћ при вођењу преписке са излагачима из
иностранства који су учествовали са радовима на Конференцији БДС, као и превод сажетака
њихових радова како би били доступни пре штампања Зборника.
Комисија за међународну сарадњу редовно прати рад светских библиотечких асоцијација и
преводи документа, манифесте и препоруке. Тако је преко мејлинг листе ENSIL-а (European Network
for School Libraries and Information Literacy) дистрибуиран и превод њихове декларације „Библиотека
за сваку школу“ на српски језик, а касније је објављена и на блогу БДС.
(http://bds.rs/dokumenti/Biblioteka_za_svaku_skolu.pdf).
Комисија по потреби сарађује и са другим комисијама БДС, а најуспешнију сарадњу
остварује са Секцијом за рад са децом и младима.
Председник Комисије
Даниела Скоковић

6. СЕКЦИЈА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Први састанак Секције за високошколске библиотеке БДС одржан је 22. јуна 2012.гГодине у
просторијама Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду.
Састанку су присуствовали: Весна Гагић (Библиотека Факултета уметности, Ниш), Зорица Новаковић
(Библиотека Учитељског факултета, Ужице), Милица Гајић (Библиотела Факултета музичке
уметности, Београд), Јелена Јаћимовић (Библиотека Стоматолошког факултета, Београд), Гордана
Рудић (Библиотека ПМФ, департман за математику и информатику, Нови Сад) и Виолета Ракић
(Библиотека Филозофског факултета, Нови Сад).
Оправдано одсутни: Јелена Којић (Библиотека ВПШ, Нови Сад), Весан Вуксан (УБ „Св. Марковић“,
Београд), Слађана Суботић (Библиотека Економског факултета, Крагујевац), Миљана Тодоровић
(Библиотека Математичког факултета, Београд).Састанак је водила Виолета Ракић, координаторка
Секције.
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У складу са првом тачком Дневног реда, свака од присутних колегиница представила је
Библиотеку из које долази и предочила „проблеме“ са којима се сусреће у раду: слабо или
недовољно опремљен простор, „лоши“ услови рада, недостатак средстава за набавку
публикација и обнову фонодва и друго. Све колегинице изложиле су и програм додатних
активности у оквиру свакодневних обавеза – промоције књига, изложбе књига и друго.
Договорено је да се сви учинимо напоре за што боље функционисање међубиблиотечке
позајмице. Разговарало се о положају библиотекара односно у којој мери Закон о библиотечкоинформационој делатности спутава односно подстиче рад библиотекара.
Предочене су недоумице у вези са Законом о Јавним набавкама и разговарало се о
досадашњим искуствима.
Закључено је да је изузетно тешко поступати у складу са Законом о Јавним набавкама када су у
питању Библиотеке. Досадашње искуство постоји само у случају Библиотеке Филозофског
факултета у Новом Саду која је расписала тендер на основу Списка неопходне литературе
(стране и домаће). На основу пристиглих пријава, определила се за најповољније понуђаче.
Предложено је да се до краја 2012. Године формулише тема за организовање Научног скупа
библиотекара на Филозофском факултету у Новом Саду, уколико се за то обезбеде средства.
Предложене теме: Иновације у раду високошколских библиотека; Едукација корисника у
високошколским библиотекема; Дигитализација фондова; Прилагођеност библиотека раду са
особама са посебним потребама и слично. У оквиру првог састанка Секције, организовано је
предаваље на тему Нови трендови у каталогизацији.
Предавачи су били др Мирјана Брковић (Библиотека Универзитета у Новом Саду), др Гордана Рудић
(Библиотека ПМФ, Нови Сад) и Весна Укропина (Библиотека Матице српске, Нови Сад). Предавању и
видео презентацији присуствовали су сви учесници састанка и библиотекари Филозофског
факултета.
Председник Секцие
Виолета Ракић

7. СЕКЦИЈА ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА
Секција БДС за рад са децом и младима је одржала састанак Лазаревцу у време Фестивала
хумора за децу. Тада је усвојен план активности и изабран председник Секције, Милоје Радовић.
Седници је присуствовало четрдесет библиотекара из матичних и општинских библиотека. У складу
са закључцима реализовано је пројекат КЊИГА БУДУЋИХ ПИСАЦА. Учествовала су деца и млади из
једанает библиотека. Пројекат је успешно окончан и представљен библиотекаркој јавности на Дан
библиотекара Србије, 14.децембра у Београду. Књига је уручена председници БДС, Јасмини Нинков.
Секција за рад са децом и младима у пуној мери користи предности друштвених медија тако
да наша Фејсбук страница има 158 чланова и број се свакодневно увећава. На тај начин смо се као
колеге повезали међусобно али и са дечјим писцима и колегама из струке из окружења.
Свакодневно ажурирамо страницу са вестима из дечјих одељења широм Србије. Направили смо и
мејлинг листу коју користимо за брзо обавештавање свих чланова. Отворили смо налог на Pinterest-у
као и на сајту (Bigmarker) који ће нам у будућности омогућити да организујемо бесплатне вебинаре.
Активно пратимо пројекте и активности међународних организација које се баве подстицањем
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читања и развијањем читалачких навика. Крајем септембра пријавили смо се за учествовање у
пројекту који води IFLA Секција за децу и младе - "The World through Picture Books" (Свет кроз
сликовнице) где имамо прилику као библиотекари који раде са децом да одаберемо десет
сликовница које ће представљати нашу државу на сајту IFLA-е али и на изложби Сајма дечјих књига у
Болоњи. Пројекат се реализује у јануару 2013.год.
Планирамо заједничке активности и у овој години. Тежиште ће бити популаризација књиге,
читања и дечјег креативног стваралаштва.
Председник Секције
Милоје Радовић
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