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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦА
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2012.
Од укупно 24 подружнице Друштва, своје извештаје о раду за 2013.доставило је укупно 15
подружница, закључно са 11.02.2013.
Извештаје нису доставиле следеће подружнице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подружница Библиотеке Матице српске
Подружница Народне библиотеке Србије
Подружница УБ ''Никола Тесла'' и високошколских библиотека Ниша
Подружница западнобачког округа
Подружница Севернобачког округа
Подружница Поморавског округа
Подружница Јужнобачког округа
Подружница Рашког округа
Подружница Колубарског округа

1. ПОДРУЖНИЦА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА
Шумадијска подружница је протекле године све своје активности обављала уобичајеним
темпом и динамиком. У организацији Библиотекарског друштва Србије и Народне библиотеке
Србије, уз подршку Америчке амбасаде у Београду, у Америчком кутку Народне библиотеке
„Вук Караџић“ одржана су два изузетно посећена предавања Барбаре М. Џонс, директорке
канцеларије за интелектуалне слободе Америчког удружења библиотекара (American Library
Association) и члана IFLA/FAIFE о медијској писмености. Сви делегати и председник Подружнице
присуствовали су Скупштини Друштва која је одржана 28. фебруара.
И ове године су чланови БДС Шумадијске подружнице консултације обављали телефоном и
електронским путем. Сви извештаји, закључци, позиви за учествовање на конференцијама
достављани су електронском поштом.
Обиласком библиотека при Универзитету и школских библиотека није постигнут циљ –
учлањење у БДС. Библиотекари нису били мотивисани да се учлане у наше друштво.
Као и претходних година, члановима су подељене бесплатне улазнице за Сајам књига.
Сарадња свих чланова и делегата Шумадијске подружнице била је коректна. Током 2012. године
размењиване су информације из области библиотекарства, како би се побољшао рад и
унапредила струка.
Председник подружнице
Гордана Вучковић
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2. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
Подружница библиотекара Тимочке крајине – (Зајечарски и Борски регион), окупља чланове
из библиотека Бора, Неготина, Књажевца и Кладова.
Током 2012. бележимо следеће активности;
- 28. фебруар 2012. - учествовање на седници Скупштине Библиотекарско друштва Србије
која је одржана у Београду,
- 22. март 2012. - састанак подружнице библиотекара Тимочке крајине у просторијама
Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
Предложен је и разматран следећи дневни ред:
Поздравна реч домаћина скупа – директорка Народне библиотеке „Његош“ – Владанe
Стојадиновић,Разматрање Извештаја о раду за 2011. и Плана рада подружнице библиотекара
Тимочке крајине за 2011. годину, Жаклина Николић председник подружнице,
Актуелна тема: Откуп књига као вид набавке у библиотекама. Уводна реч у дискусију - Драгица
Радетић, Народна библиотека Бор,Извештај о досадашњем раду и Програм рада за 2012. годину,
Комисије за координацију рада дечјих одељења - излагач : Весна Јовановић, Народна библиотека
Бор.Под текућим питањима конструктивно је разговарано о актуелним проблемима библиотечке
струке, где је посебно апострофиран проблем јавне набавке за потребе куповине књига за попуну
библиотечког фонда.

-

26. октобар 2012. – учествовање на XI Међународној научној конференцији БДС „Отворен
приступ знању у библиотекама“,
- Чланови БДС добили су крајем пословне године по бесплатан примерак часописа
„Библиотекар“,
- По евиденцији и извештају БДС, Подружница библиотекара Тимочке крајине броји 28
чланова, од тога Бор има 10 чланова, Неготин 3 члана, Кладово 6 чланова и Књажевац 9
чланова (евидентирани су само они који су платили годишњу чланарину БДС),
- Сарадња, размена струковних искустава, али и дружење библиотекара Тимочког региона је
било веома успешна и деловала је позитивно и подстицајно.
У нади да смо пословну годину завршили успешно реализујући циљеве БДС, пред нама су још
већи и обавезујући изазови и задаци за 2013. годину.
Председник подружнице
Жаклина Николић

3. ПОДРУЖНИЦА РАСИНСКОГ ОКРУГА
Након редовне Скупштине Библиотекарског друштва у фебруару 2012. године, чланови Друштва
наше подружнице упознати су са свим појединостима и програмом рада БДС-а за 2012. годину.
Наши делегати редовно су учествовали у раду скупштине.
Сходно одредбама које прописује статут БДС, дефинисаним циљевима и задацима Друштва, као и
правима и обавезама чланова, Подружница Расинског округа, у сегменту који се односи на
образовање и стручно усавршавање, организацију научних и стручних конференција, саветовања,
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семинара и других скупова и сарадњу са другим истородним или сличним удружењима у земљи и
иностранству (члан 6), остварила је следеће:
- Наша подружница, поготову Народна библиотека Крушевац, негује чврсту сарадњу са НБС,
БМС, као и Универзитетском библиотеком „Светозар Mарковић“ и Универзитетском
библиотеком у Нишу и то не само кроз међубиблиотечку размену грађе, већ и кроз
консултације у вези са стручним радом.
- Чврсту сарадњу остварујемо и са Подружницом друштва школских библиотекара за наш
округ и то присуствовањем и организовањем стручних саветовања и семинара, као и
давањем стручних упутстава око текућих послова.
- Сви наши чланови подружнице редовно су обавештавани о свим активностима Друштва
(прослеђивана им је готово свака порука коју је председница подружнице добила од
секретара Друштва и редовно су упућивани на праћење блога БДС-а).
- Делегат наше подружнице, а и члан управног одбора Друштва, Милица Стевановић,
учествовала је у раду XI међународне конференције „Отворен приступ знању у
библиотекама“, који је у организацији БДС и НБС одржан у Београду 26. октобра 2012.
Милица Стевановић је учествовала и у изради Зборника резимеа са истог скупа, као и у
изради Зборника са прошлогодишње Конференције. Као члан редакције Библиотекара
учествовала је и у изради најновијег броја овог гласила. Такође, имала је и излагање на
прослави Дана БДС, када је представила најновији број поменутог часописа.
- Чланови наше подружнице присуствовали су овогодишњем скупу Библионет 2012, који
организује Заједница матичних библиотека и који је био одржан у Нишу.
- Наши чланови су активни и у Комисијама друштва. У Комисији за завичајне збирке, активна
је Снежана Ненезић, а у Комисији за стручно усавршавање, Ивана Милутиновић. На предлог
делегата наше подружнице основана је и нова комисија при Друштву, Комисија за културне
програме у библиотекама.
- Чланови Друштва наше подружнице су у уредништву и редакцији часописа Савремена
библиотека (годишњак крушевачке библиотеке), па редовно учествују у његовој изради, што
је и у 2012. години подразумевало сарадњу и преписку (углавном електронским путем) са
ауторима прилога из земље, као и из земаља у окружењу и у иностранству (неки од аутора и
са других континената). У том сегменту највише контаката оставарује као и сваке године
Милица Стевановић која преузима највише послова око стварања и излажења часописа, као
и промоције и дистрибуције истог. Већина чланова наше подружнице су и аутори прилога у
часопису Савремена библиотека.
- У оквиру пројекта „Електронски приступ заштитнику грађана“подржаног од стране
Омбудсмана и БДС-а, а који је трајао до јуна 2012, чланице наше подружнице и Слободанка
Ерић и Милица Стевановић и даље два пута недељно остварују контакт са правним тимом
заштитника грађана у Београду јер је заинересованост грађана и даље огромна, али од јуна
прошле године оне то чине волонтерски.
- Народна библиотека Крушевац била је носилац још једног пројекта „Библиотека четвртком“,
где су такође чланице наше подружнице биле активне у достављању књига најстарим
нашим суграђанима.
- Матична служба НБК је организовала у сарадњи са БДС-ом и Друштвом школских
библиотекара, као и школским библиотекарима наше подружнице, стручни скуп „Стручно
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-

-

-

уређење школске библиотеке“. Предавање је одржала библиотекар-саветник Весна
Петровић из библиотеке „Глигорије Возаровић“ из Сремске Митровице, а акценат је био на
културним програмима и промоцији књиге и читања у школским библиотекама. Предавање
је одржано 29.11. 2012. год.
Председник подружнице Ивана Милутиновић редовно је обавештавала све школске
библиотекаре у округу о скуповима и семинарима које је организовало Друштво
библиотекара Србије, без обзира на то да ли су чланови истог.
У оквиру подружнице Расински округ најбољу сарадњу остварујемо са НБ „Јефимија“ у
Трстенику.
У Завичајном одељењу библиотеке одржан је низ радионица са ученицима средњих школа,
које су се изводиле у оквиру пројекта „Један поглед у прошлост“. Аутор и носилац пројекта
била је библиотекар-саветник мр Снежана Ненезић. Радионице су се изводиле у другој
половини новембра 2012, а циљ је био упознавање младих са локалном културном
баштином, као и са дигиталним збиркама НБ Крушевац.
Чланови друштва из нашег округа и ове године посетили су Међународни сајам књига у
Београду.
Наша два делегата присуствовала су свечаности поводом Дана Друштва 14. децембра, а
један је био и у жирију за доделу награда БДС-а за 2012. годину.
Председник Подружнице
Ивана Милутиновић

4. ПОДРУЖНИЦА НИШАВСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, ПИРОТСКОГ, ПЧИЊСКОГ И ТОПЛИЧКОГ
ОКРУГА
Представници Подружнице су током године активно учествовали у раду Управног одбора,
састанцима секција и комисија, редовне седнице Скупштине Библиотекарског друштва Србије,
обележавању јубилеја Народне библиотеке Србије и сличним манифестацијама. Важна стручна
питања и проблеми решавани су електронским путем и телефонским консултацијама.
Реализована је дводневна размена искустава с Градском библиотеком у Новом Саду, обилазак
Библиотеке Матице српске и Салона књига у оквиру Новосадског сајма, уз присуствовање
предавањима: Нови закони у библиотечко-информационој делатности, Измењена парадигма и
ефикасност рада јавних библиотека и Истраживање о образовним потребама библиотекара
применом технике анкетирања учесника с тематским оквирима стручних усавршавања.
Остварено је врло запажено учешће на акредитованој Смотри библиотекара школских библиотека
Србије с најбољим радовима о сарадњи школске библиотеке с различитим актерима из школске
заједнице и ширег школског окружења, одржаној 27. априла у Гимназији ''Светозар Марковић'' у
Нишу. Договорене су смернице даље сарадње с Друштвом школских библиотекара Србије.
У Народној библиотеци ''Стеван Сремац'' у Нишу је 4. маја, у сарадњи с Образовним центром
Народне библиотеке Србије, успешно реализована образовна обука на тему предметне
класификације у складу с UNIMARC форматом (средњи ниво). На обуци су била присутна 35
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библиотекара свих типова библиотека Нишавског и суседних округа које су умрежене, или имају
локалну рачунарску подршку и програме.
Подружница се врло активно укључила и у организовање и реализацију шестог годишњег стручнонаучног скупа Заједнице матичних библиотека Србије, Библионет : Библиотека као културни
центар, који је одржан од 6-8. јуна у Нишу.
Представници Подружнице били су присутни на стручном скупу Улога библиотека у развоју
културног туризма, одржаном од 13-15. септембра у Кањижи, у суорганизацији Народне
библиотеке Србије, Народне библиотеке ''Јован Поповић'' из Кикинде и Народне библиотеке
''Јожеф Атила'' из Кањиже. Достављен је образложени предлог за доделу награде ''Стојан
Новаковић'' за 2012. годину. Предложена је Библиографија Иве Андрића у издању Задужбине Иве
Андрића, САНУ и Библиотеке Матице српске, којој је награда и додељена.
Остварено је значајно учешће на Међународном стручном скупу Библиотеке и тинејџери,
одржаном 11. октобра у Пироту, у суорганизацији Народне библиотеке из Пирота и Народне
библиотеке ''Детко Петров'' из Димитровграда и подршку Министарства културе РС. Такође је
остварено и присуство на XI Међународној конференцији Отворен приступ знању у библиотекама,
одржаној 26. октобра у Народној библиотеци Србије, у организацији Библиотекарског друштва
Србије, Народне библиотеке Србије и подршку Министарства културе РС.
У Народној библиотеци ''Стеван Сремац'' у Нишу је 27. новембра, у сарадњи с Образовним центром
Народне библиотеке Србије, реализована образовна обука на тему : Скраћени каталошки опис
монографских публикација. Овај програм напредног нивоа намењен је библиотекарима свих типова
библиотека, с циљем да се полазници оспособе за примену скраћеног каталошког описа
монографских публикација, без обзира да ли раде у некој од постојећих база података или
формирају лисни каталог. Обуци су присуствовала 69 библиотекара с територије свих пет округа које
покрива Подружница.
Председник Подружнице
Драгослав Васић

5. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА
Подружница библиотекара Браничевског округа пословала је задовољавајуће у 2012. години.
После поновног конституисања Библиотекарског друштва Србије извршено је формирање
Подружнице библиотекара Браничевског округа. Директорка Народне библиотеке „Илија М.
Петровић“ Пожаревац, Беба Станковић у Управном је одбору Библиотекарског друштва Србије.
За председницу Подружнице библиотекара Браничевског округа изабрана је Вера Зарић
Митровић из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, а за делегате Данијела
Божичковић-Радуловић из Народне библотеке „Ђура Јакшић“ Петровац
и Мариола
Момчиловић из Народне библиотеке Вук Караџић“ Велико Градиште.
Поред редовних састанака Библиотекарског друштва Србије који су се одржали у Библиотеци
града Београда, Подружница библиотекара Браничевског округа одржавала је састанке у
просторијама Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац.
Одржана су два састанака Подружнице библиотекара Браничевског округа.
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На првом састанку поденет је Извештај са Скупштине Библиотекарског друштва Србије одржане
28. фебруара, 2012. године. Разрешен је дужности делегата Марио Микулљевић из Народне
библиотеке Проф. др Александар Ивић Жабари. За новог делегата изабрана је колегиница из
Наодне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште, Мариола Момчиловић. На првом састанку
директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац известила је присутне о
конференцији ИФЛЕ која се 2011. године одржала у Проторику. Говорило се о висини
чланарине БДС и о укључивању у комисије и секције Библиотекарског друштва Србије.
На другом састанку у циљу што боље едукације школских библиотекара, у Народној библиотеци
„Илија М. Петровић“ Пожаревац, организовано је предавање о библиотечком пословању у
школским библиотекама. Библиотекарка, Весна Петровић из Библиотеке „Глигорије Возаревић“
Сремска Митровица, представила је Зборник „Школске библиотеке у теорији и пракси“
(Зброник радова са семинара за библиотекаре у средњим и основним школама Срема 19942009). Одржала је и предавање са радионицом на тему: Организациа рада школских
библиотека и каталошки опис.
Подружница библиотекара Браничевског округа у 2012. години имала је седамнаест чланова.
Председник подружнице
Вера Зарић Митровић

6. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА
Рад Подружнице библиотекара Срема у 2012. години одвијао се кроз редовне и традиционалне
активности: стручне састанке, Годишњу скупштину и Сабор библотекара Срема.
Годишња скупштина Подружнице библиотекара Срема одржана је 14. јуна 2012. године.
Овогодишњи домаћин Скупштине библиотекара била је Библиотека ''Глигорије Возаровић'' из
Сремске Митровице, те је Скупштину, као домаћин, отворила Живка Матић, директор Библиотеке. У
име локалне самоуправе, присутне библиотекаре Срема поздравио је Зоран Мишчевић, заменик
председника скупштине града.
Поднети и усвојени су Извештај о раду Подружнице библиотекара Срема у 2011. години, Програм
рада Подружнице библиотекара Срема у 2012. години, као и Извештај о 48. Сабору библиотекара
Срема у Иригу, одржаном октобра 2011. године.
У стручном делу Скупштине присутни су са великом пажњом и интересовањем пратили следећа
предавања: Дечја одељења јавних библиотека у Србији Бојане Вукотић, библиотекара саветника у
Народној библиотеци Србије, Библиотеке и деца Милоја Радовића, библиотекара саветника у
Народој библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву, као и Програми за децу у јавним
библиотекама Даниеле Скоковић, библиотекара у Народној библиотеци Пожега.
По већ устаљеној пракси, Скупштина је имала и књижевни део. Овом приликом, говорећи своју
поезију за децу и одрасле, представио се колега из Краљева Милоје Радовић.
Након радног дела, уприличен је коктел и дружење у просторијама митровачке Библиотеке.
Одржано је четири састанка управе Подружнице на којима се разговарало о раду библиотека
Сремског округа, заједничким пројектима и проблемима, као и разним питањима везаним са
библиотечку струку. Сабор библиотекара Срема, 49. по реду, одржан је 05. октобра 2012. године, у
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Српској читаоници у Иригу. Сабор је почео поздравним речима домаћина Сабора Вере Новковић,
директора Српске читаонице у Иригу и Жељка Стојановића, председника Организационог одбора
Сабора.
Беседа Читаоница међу нама академика Мира Вуксановића била је посвећена изузетном
јубилеју иришке Читаонице, 170 година постојања. О 50 година од првог Сабора библиотекара
Срема говорио је књижевник Тодор Бјелкић. Поводом 90 година од рођења Борислава Михајловића
Михиза, о чувеном Ирижанину говорио је Светислав Јованов, театролог и председник Управног
одбора Фонда „Борислав Михајловић Михиз“, након чега је приказан документарни филм о њему и
отворна пригодна изложба.
Награда "Доситеј Обрадовић", коју Подружница библиотекара Срема додељује за развој
библиотечко-информационе делатности, уручена је Александру Мијалковићу, библиотекар у
Основној школи "Јован Поповић" у Инђији. Као библиотекар писац представио се Мирко Демић,
директор крагујевчке Библиотеке.
Након коктела уприличена је посета манастиру Велика Ремета, обилазак манастирске
библиотеке и заједнички ручак.
Подружница библиотекара Срема постоји и непрекидно ради више од четири деценије.
Поред осталих активности, бави се и издавачком делатношћу. У 2012. години објављен је дванаести
број Годишњака библиотека Срема. Ово гласило сремске подружнице Библиотекарског друштва
Србије излази редовно и сведочи о укупној активности свих сремских библиотека и њихових
огранака. Доноси стручне радове сремских библиотекара, као и текстове о догађајима везаним за
књигу и библиотекарство у Сремском региону.Библиотекари Срема су активно учествовали на
саветовањима и семинарима у организацији других библиотека и библиотекарских асоцијација и
тиме остварили преко потребну размену знања и искустава.
Председник Подружнице
Весна Степановић

7. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕДЊОБАНАТСКОГ ОКРУГА
У 2012. години библиотекари Средњег Баната су се састали 7 пута. На састанцима смо се бавили
едукацијом библиотечких радника, решавањем проблема са којима се суочавамо у свакодневном
раду, упознавањем са одредбама нових закона који се односе на библиотечку делатност, са
изменама које библиотекари треба да знају, затим смо се бавили завичајном грађом и потребом
формирања завичајних збирки у свим општинским библиотекама, разменом расходованих
монографских публикација између библиотека које су радиле ревизију, издвајањем сувишака за
библиотеке које имају сиромашан књижни фонд, обезбеђивањем публикација за збирке које ће тек
постати библиотеке када обезбедимо, заједничким снагама, мало више публикација, сарадњом са
библиотекама у околини, узајамним помагањем са библиотекама Техничког факултета и Више
техничке школе као и са појединим црквеним библиотекама и библиотекарима и многим другим
питањима. Пошто су библиотекари Средњег Баната организовани у активе према типу библиотеке у
којој раде, онда смо се тако и састајали у зависности од потреба .У том делу се рад Матичног
одељења са библиотекама и библиотекарима преплиће са радом Подружнице, с тим да
Подружница има мање чланова. Одржали смо три састанка великог актива где је био завидан одзив
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и четири састанка општинских библиотека. Библиотечки радници радо долазе на ове састанке
актива зато што ове активе доживљавају као своју струковну организацију где се разговара о
њиховом стручном послу, проблемима, која им пружа помоћ колико то може, заузима се за њих,
поштује њихов рад и радује се њиховим успесима. На жалост, општи је закључак а и осећање да се
посао библиотекара веома мало поштује, да се он као радник не третира равноправно са осталим
радницима, нарочито у школама, да друштвена заједница не посвећује ни потребну а ни
одговарајућу пажњу овој изузетно важној делатности.
Подружница библиотекара Средњег Баната је радила добро али ни приближно колико би
могла и колико хтела. Пуно је преперека за бољи рад, напр. библиотекари из свих насељених места
често не могу да дођу на састанак јер им њихови руководиоци не плаћају путне трошкове или им
једноставно не дозвољавају да одсуствују три сата са посла, или раде и у настави па не могу да
изостану, или постоје само три аутобуске линије у току дана итд. То су најједноставнији разлози а о
већим да и не говоримо. Ипак, активи библиотекара раде, одзив на састанцима је између 70 и 80 %
присутних. Имали смо још много предлога и идеја да побољшамо сопствени рад али нам околности
и општа беспарица није ишла на руку. Размак између два састанка у пролеће 2012. године био је
мало дужи, па су библиотекари долазили или звали телефоном да питају како то да нема састанка.
Очигледно је да је постојање подружнице, актива или било ког другог струковног организовања
библиотекара неопходно што је и потврда да смо на добром путу.
Председник подружнице
Душица Мандић

8. ПОДРУЖНИЦА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА
Подружница библиотекара Мачванског округа окупља библиотекаре из 8 општинских
библиотека: Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Љубовија, Крупањ, Владимирци и
Коцељева. Следеће активности обележиле су 2012. годину:
Библиотека шабачка била је 19. марта домаћин састанка са директорима општинских
библиотека Округа. Договорен је начин организације рада Подружнице БДС за Мачвански округ.
На основу закључака тог договора у јулу је израђен и Правилник о раду.
Истог дана (19. марта) одржан је и састанак са колективом Библиотеке шабачке на коме је вођен
разговор на исту тема. Делегати Подружнице БДС за Мачвански округ присуствовали су
Скупштини БДС 28. фебруара 2012.
Председник Подружнице је изабран у Организациони одбор XI међународне конференције БДС
/ НБС на тему ОТВОРЕН ПРИСТУП ЗНАЊУ У БИБЛИОТЕКАМА, као и у жири за награде ''Запис'' и
''Најбољи библиотекар''.
Библиотекари Мачванског округа били су присутни на XI међународној конференције БДС / НБС
- ОТВОРЕН ПРИСТУП ЗНАЊУ У БИБЛИОТЕКАМА која је одржана 26. октобра у Београду и на
обележавању Дана библиотекара 14. децембра.
Друго окупљање чланова Подружнице уприличено је 3. децембра у Библиотеци шабачкој.
Представници 6 библиотека направили су програм активности за наредну годину.
Стручно усавршавање библиотекара Мачванског округа обухватило је један стручни семинар.
Стручно предавање на тему Ка кориснику са инвалидитетом одржано је 3. децембра у
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библиотеци у Шапцу. Активније деловање, више заједничких активности и омасовљење чланста
приоритети су Подружнице за 2013. годину.
Председник Подружнице
Небојша Цвејић

9. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Подружница Библиотеке града Београда је у току 2012. године имала укупно 189 чланова.
Од тог броја 155 чланова је запослено у Библиотеци града Београда, по 12 су из библиотека
„Милутин Бојић“ из Београда и „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца, четири члана су запослена у
новобеоградском Музеју савремене уметности, по један библиотекар нам се придружио из три
београдска музеја – Музеја града Београда, Музеја примењене уметности и Природњачког музеја,
један из Пореске управе и по један из основних школа – „Владислав Рибникар“ из Београда и Прве
обреновачке основне школе.
На основу ових података лако је закључити да је Подружница Библиотеке града Београда
најбројнија у Библиотекарском друштву Србије, а у оквиру ње, највише чланова ради у самој
Библиотеци града Београда.
У односу на прошлу годину, када је Подружница БГБ имала укупно 136 чланова, од којих је
106 било из БГБ, а 30 из других библиотека, чланство Подружнице је повећано за око 39%, а
Библиотеке града Београда за око 46%.
У фебруару 2012. године је одржан ванредни састанак Подружнице БГБ, на коме су
изабрани председник Подружнице (Весна Арсић), делегат БГБ за Скупштину БДС (Татјана Перовић) и
кандидат за члана Управног и Надзорног одбора (Нада Арбутина).
Представници Подружнице БГБ – БДС су присуствовали редовној годишњој скупштини БДС
која је одржана истог месеца у Библиотеци града Београда. Такође, и седнице Управног и Надзорног
одбора су одржане у Библиотеци града Београда.
У октобру је одржана XI Међународна научна конференција Библиотекарског друштва
Србије под називом „Отворен приступ знању у библиотекама“. У раду Организационог одбора
Конференције БДС учествовале су Јасмина Нинков, директор и Нада Арбутина, помоћник директора
Библиотеке града Београда. Такође, 30 чланова Подружнице БГБ је присуствовало овој
конференцији.После мартовске електронске конференције Скупштине БДС, када је донета одлука о
именовању осам комисија и три секције, формирано је пет комисија у чијем раду учествују чланови
Подружнице БГБ.
У Комисији за каталогизацију учествује шест чланова БДС из београдске подружнице –
Миљана Ђукић, Катарина Михајловић, Сања Цвркота, Станка Јовичић, Светлана Мартиновић и
Марина Гавриловић. Комисија је одржала три састанка у току 2012. године.
У Комисији за стално стручно усавршавање су четири члана београдске подружнице Снежана Кавалић-Арсенијевић, Миланка Бабић Вукадинов, Снежана Живковић и Весна Арсић.
Комисија је одржала два састанка.
У Комисији за завичајне збирке из Подружнице БГБ су четири члана – Љубица Ћоровић,
Татјана Александров, Славољуб Весовић и Зоран Здравковић и одржана су три састанка.
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Комисија за серијске публикације је одржала један састанак на коме су присуствовала два
члана београдске подружнице БДС – Миланка Бабић Вукадинов и Сања Цвркота.
Један члан Подружнице БГБ БДС је пријављен Комисији за културне програме – Миланка
Бабић Вукадинов.
Од две комисије – за међународну сарадњу и за евалуацију и награђивање, као и од три
секције нема информација о учешћу чланова београдске подружнице БДС. За секцију за матичне
библиотеке је постојало интересовање из Подружнице БГБ, али нема информација да ли је та
секција уопште почела са радом. У децембру, на Дан библиотекара Србије, БДС је обележило
јубилеј – 65 година постојања. На свечаности поводом доделе награда присутнима се обратила и
Јасмина Нинков из београдске подружнице. Награду „Најбољи библиотекар у специјалној
библиотеци“ добила је мр Андријана Ристић из Музеја примењене уметности, такође члан
Подружнице Библиотеке града Београда. Доделу награда и изложбу је пропратио знатан број
чланова Библиотекарског друштва Србије из Подружнице Библиотеке града Београда.
Председник Подружнице
Весна Арсић

10. ПОДРУЖНИЦА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА
Севернобанатска подружница са даном 31.децембром 2012. године има укупно евидентираних 34
члана. Редовно се прате релевантни библиотечки сајтови и кретање у струци, тако да је једна од
активности била и та што смо ове године имали нашег кандидата за престижну библиотечку награду
Најбољи библиотекар. Колегиница која је добила награду је Даринка Маљугић из Мокрина, огранак
кикинске Библиотеке.
Из одржаваних расправа на састанцима наше Подружнице било је евидентно да сви имамо потребу
и тежимо за заједничким програмима. Да заједно урадимо посебне изложбене програме, дечије
програме и програме едукације. У плану Подружнице, поводом новог Закона о обавезном
примерку, исказала се потреба, да кроз сарадњу са издавачима и локалним самоуправама
реафирмишемо институцију обавезног примерка за Завичајна одељења Библиотека. Негује се
одлична сарадња са Подружницом Друштва школских библиотекара за наш округ.
Из облика, у делу који се односи на афирмисање делатности и праћење савремених токова,
остварено је у 2012-ој:
Новембра је у кикинској Библиотеци уприличено Предавање са Весном Петровић за све школске
библиотекаре у Округу. У марту је организован Семинар у Новом Кнежевцу у Народној библиотеци
„Бранислав Нушић“, др Дејан Вукићевић и Блаженка Марковић су указали на Завичајне фондове
општинских библиотека Србије. Закључено је да ће се у овој ери електронских књига Библиотеке у
будућности разликовати једни од других баш по завичајним збиркама, јер је свака специфична и
непоновљива на свој јединствен начин.
Од 13. до 15. септембра у Кањижи је одржан Стручни скуп „Улога библиотека у развоју културног
туризма“. Скуп је одржан у сурганизацији Народне библиотеке „Јован Поповић“, Библиотеке „Јожеф
Атила“ и Народне библиотеке Србије. На Стручном скупу смо имали неизмерно задовољство и част
да чујемо предавање Жељка Вучковића, Јасмине Нинков, Бојане Вукотић, Весне Петровић,
Владимира Шекулараца и Вере Петровић.
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Подружница има потребу да активније делује у 2013. јер је у протеклим годинама њен рад био
занемарен. Посебно ће рад усмерити на развој сарадње кроз заједничке пројекте. Из нашег
извештаја се може приметити да Подружница настоји да своје активности, када год је то могуће,
реализује ван матичне Библиотеке како би се библиотеке и библиотечки радници мањих места у
Округу анимирали и охрабрили да што активније учествују у креирању и реализацији што
стандарднијег и стручнијег рада у библиотекама
Председник подружнице
Верица Ракић Јованов

11. ПОДРУЖНИЦА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
Циљ рада Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Моравички округ (чачанска, лучанска,
ивањичка и горњомилановачка општина) током 2012. године био је даље унапређење библиотечке
струке и културно-просветне делатности.
Како би се тај циљ постигао, међу библиотекама у Округу одржавана је свакодневна комуникација
и размена информација, из области струке и примене нових библиотечких законских и
подзаконских аката.
Емилија Перуничић, библиотекар и директор општинске библиотеке ''Светислав Вуловић'' из
Ивањице, која је уз препоруку Подружнице учествовала у раду Секције за јавне библиотеке,
редовно је информисала председника Подружнице, а самим тим информацију су добијали и остали
делегати.
Како је један од делегата Подружнице школски библиотекар основне школе у Чачку и врло
заинтересован за креативан и активан рад са најмлађима, сарадња са њим представља важну спону
у свакодневној комуникацији са библиотекарима осталих школских библиотека и о свим питањима
која их интересују. Председник Подружнице учествовао је на трибини коју је организовало Друштво
школских библиотекара Србије, Подружница за Моравички округ.
Чачанска библиотека је, између осталог, у децембру 2012. организовала успешан семинар за
школске библиотекаре Моравичког округа, коме је присуствовало 46 библиотекара из општинских и
школских библиотека.
Рад Подружнице и сарадња са делегатима и у 2012. години одвијаће се на плану праћења
достигнућа у струци и на упознавању добрих примера из културно-просветне праксе и општинских и
школских библиотека.
Председник подружнице
Дубравка Илић

12. ПОДРУЖНИЦА УБ ''Светозар Марковић'' и ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
Беогарада
Након Скупштине БДС-а у фебруару одржан је састанак подружнице где су се чланови упознали са
неколико важних одлука БДС-а.
1. Одлуком Управног одбора БДС-а чланарина за 2012. годину је 1000 динара. Моле се
чланови БДС-а да то регулишу.
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2. На редовној Скупштини БДС-а 28.02. усвојени су: Извештај о раду за прошлу годину,
Финансијски извештај за 2011. и програм рада за ову годину и донета су 3 Правилника о
наградама Друштва.
3. На састанку Управног одбора донета је одлука о формирању комисија и секција.
На састанку се причало о даљем чланству и о томе како анимирати колеге да се придруже друштву.
Говорило се о комисијама које су формиране и препоручено је колегама да се придруже раду
комисија. Заинтересовани за рад неке комисије или секције могу да се јаве координаторима.
У октобру је био састанак подружнице где смо дискутовали о наградама и предлагали колеге за
награде БДС-а (Стојан Новаковић, Запис и Најбољи библиотекар). Наш предлог за награду Најбољи
библиотекар у високошколској библиотеци Библиотекарског друштва Србије за 2012.годину била је
Адријана Зубић је библиотекар који веома одговорно обавља своје редовне дужности, још од првог
дана у Библиотеци Машинског факултета. Од када је руководилац, запажа се већа активност ове
Библиотеке и већа видљивост у систему COBISS.
Осим организационих способности и више пута потврђене стручности и компетентности, колегиница
Зубић је и активан члан Библиотекарског друштва Србије чији је рад у оквиру Комисије за
каталогизацију веома запажен јер већ низ година показује изузетну одговорност и приљежност, уз
увек корисне сугестије и конструктивне примедбе.
До краја године неколико пута сам мејлом обавештавала чланове о актуелним питањима из нашег
делокруга послова.
Захваљујући Друштву библиотекара и ове године смо могли бесплатно да присуствујемо Сајму
књига.
Председник подружнице
Татјана Брзуловић Станисављевић

13. ПОДРУЖНИЦА ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА
Извештај о раду за 2012. годину
У 2012. години подружница није имала организованих активности у раду са члановима.
Чланови су самостално, у склопу својих библиотека, учествовали у раду друштва или на другим
семинарима и конференцијама и самостално организовали програме и друге активности.
Председник подружнице
Иван Стојановић

14. ПОДРУЖНИЦА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА
Подружница Библиотекарског друштва Србије за Подунавски округ основана је у јануару 1999.
године. Подружницу чине Народна библиотека Смедерево, Установа Народна библиотека у
Смедеревској Паланци и Библиотека Радоје Домановић у Великој Плани.
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Делегати Подружнице у текућем мандату су Биљана Живановић (Смедерево), Мирјана
Радовановић (Смедерево), Ана Павловић Стојичевић (Смедеревска Паланка) и Жељка Ђуровић
(Велика Плана). Почетком године је сачињена евиденција чланства и уплаћена годишња
чланарина за стручне раднике Подружнице.
Радни материјали и информације о стручним скуповима пристигли из Управе Друштва, ажурно су
прослеђивани чланству у Округу. Часопис Библиотекар дистрибуиран је свим члановима Друштва.
Чланови БДС из Подунавског округа редовно су присуствовали скуповима и скупштинама Друштва.
Председник Подружнице
Биљана Живановић
15. ПОДРУЖНИЦА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА
На основу члана 13. Статута Библиотекарског друштва Србије, Подружница Друштва за
Златиборски округ деловала је у 2012. години. Као и претходних година, библиотеке наше
подружнице огроман напор су улагале у решавању просторних и организационих проблема, већина
је појединачно радила на додатном изналажењу финансијске подршке за реализацију пројеката
који би, поред стандардних библиотечких послова и услуга могли да се креирају и догађају у
библиотеци.
Фебруар-Март : Већина делегата Подружнице учествовало у раду Скупштине Друштва.
Традиционално у току фебруара и марта, домаћин управницима и библиотекарима Златиборског
округа била је Народна библиотека Ужице, као матична библиотека Златиборског округа. На
сугестију Подружнице, ти састанци се користе да се прикупи што више података о библиотекема, и
да се у директним контактима, а потом електронском комуникацијом искоординирају активности.
Крајем марта, Подружница је упутила захтев УО БДС за оснивање Секције за рад са децом и
омладином, у циљу једноставнијег и лакшег окупљања библиотекара овог одељења и размене
искустава у раду са младом популацијом, као и активирања дечјих одељења у библиотекама које не
посвећују довољно пажње раду са децом.
Април-Мај : У три библиотеке Округа, синхронизовано, омогућено гостовање
Изложбе „Иво Андрић писац и/или дипломата“ аутора Татјане Корићанац, историчара књижевности
и саветник Музеја града Београда.
Јун : У циљу унапређења професионализма у нашој струци, послали смо библиотекама Округа
програм образовне понуде Народне библиотеке Србије како би уз учешће свих у исказивању
образовних потреба могли да организујемо пригодан семинар или предавање . Одзив је био мали, и
даље је у фокусу обука за имплементацију COBISSa, дигитализација и креативни рад са децом. Ове
податке ће Подружница користити приликом организовања семинара.
Јул : Библиотекама Подружнице проследили смо информацију и текст/документ ''Библиотека за
сваку школу'' на српском језику, посебно је свака библиотека имала задатак да текст учини
доступним и представи га школским библиотекама, будући да годинама нисмо преводили
међународне документе везане за школске библиотеке, а овај је потписала и ИФЛА. Текст је са
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енглеског превела председница Комисије за међународну сарадњу, колегиница из пожешке
библиотеке Даниела Скоковић.
Септембар-Октобар : На неки начин све чланице су, уз размену искустава, обележиле својим
програмима „Дан писмености“ и друге значајне датуме; пред заједнички наступ издавача Округа на
Сајму књига, Подружница је веома активно пратила издавачку делатност између два сајма, и својим
ангажманом код издавача и библиотека, утицала да се потпуни и благовремени подаци доставе
Народној библиотеци Ужице, како би се штампао заједнички каталог под називом Ужичко
издаваштво-Ќаталог 2012. а књиге нашле на заједничком штанду на 57. Међународном београдском
сајму књига. На штанду је било 128 нових наслова и 43 издавача из Округа.
У раду 11. међународне конференције са темом „Отворен приступ знању у библиотекама“
учествовале су библиотекарке Анђа Бјелић и Мирјана Црнчевић са радом : „Медицински гласникмедицински часопис у отвореном приступу“. Даниела Скоковић је била члан Организационог
одбора Конференције.
Ангажовани у органима, комисијама и секцијама БДС :
 Драгослава Родаљевић, НБ Ужице, чланица УО БДС и Комисије за каталогизацију,
 Даниела Скоковић, председник Комисије за међународну сарадњу, чланица Секције за рад
са децом НБ Пожега,
 Гордана Стевић, НБ Пожега, чланица Надзорног одбора БДС и Комисије за културне
програме
 Хадија Кријешторац, МБ Пријепоље, чланица комисије за завичајне зборке.
 Јасна Лаловић Ђурић, чланица Комисије за завичајне збирке
 Ратка Караић, чланица Секције за рад са децом, НБ Ужице
У 2012. години, из Округа је чланарину платило 29 библиотечких радника. У складу са Статутом БДС ,
у току 2013. године Подружница ће одржати изборну скупштину
Налазимо за сходно, с обзиром да је Извештај Друштва доступан свим библиотекама у Србији, да у
овом извештају побројимо све наше народне библиотеке и дамо основне контакт податке,
превасходно с намером да омогућимо нашим чланицама, мањим библиотекама у округу, да буду
бар на овај начин видљивије на библиотечкој мапи.
Подружницу чини 10 народних општинских библиотека:
Народна библиотека, Ужице 31 00, Трг партизана 12, тел. 031-514-578, тел/факс 031-515588,http://www.biblioteka-uzice.rs;nbiblio@ptt.rs
Матична библиотека "Вук Караџић", Пријепоље 31 300, Санџачких бригада 2, тел. 033-712-960,факс:033711-146,info@biblioteka-prijepolje.com, http://www.biblioteka-prijepolje.com,http://www.infobus.rs/
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