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Извештаји о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2016. годину
Извештаје о раду послали су:
1. Тимочка подружница
2. Подружница Библиотеке Матице српске
3. Подружница Браничевског и Подунавског региона
4. Подружница Јужнобачког округа
5. Подружница Колубарског и Мачванског округа
6. Подружница Моравичког округа
7. Подружница Народне библиотеке Србије
8. Подружница специјалних библиотека
9. Подружница Расинског и Моравичког округа
10. Подружница Сремског округа
11. Подружница Шумадијског округа
12. Подружница Златиборског и Рашког округа
13. Подружница Пиротског округа
Годишњи извештаји садрже податке о броју чланова, именима председника и
делегата подружница, као и о активностима у току 2016. године.
Већина подружница састала се само једнпут у току 2016. године, неколико
подружница имало је по два састанка.
Из извештаја је евидентно да је у једном периоду настала криза у раду једног броја
подружница, чак и у Подружници Сремског округа. Проблеми су најчешће финансијске
природе па се комуникација између чланова подружница углавном одвијала телефонским
путем и електронском поштом.
У протеклој години је у већем броју подружница покренуто питање плаћања
чланарине – годинама је чланарина плаћана из средстава библиотека, а у скорије време
све је више директора библиотека који сматрају да је чланство у БДС (па тако и плаћање
чланарине) слободан избор појединца.
Промена руководства БДС имала је очигледног утицаја на рад неких подружница.
Тако је активиран рад неких подружница после вишегодишње паузе (Јужнобачки округ,
Моравички округ). Чланство Подружнице Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и
Пчињског окуга и високошколских библиотека Ниша је после промене руководства БДС
престало да се окупља, председник Подружнице је дао оставку и у међувремену отишао у
пензију. Чланови ове Подружнице из Пиротског округа показали су иницијативу да се
активира рад у оквири подружнице Пиротског округа. Неке подружнице које су биле
састављене од чланова два или више округа раздвојиле су се и током 2016. године су се
вратиле на стање пре Одлуке Управног одбора БДС о спајању (2015): Подружница
Моравичкг округа издвојила се из Подружнице Расинског, Моравичког и Поморавског
округа, а Подружница Севернобанатског и Средњебанатског округа поделила се на
Подружницу Севернобанатског округа и Подружницу Средњебанатског округа. Чланство
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још неколико округа изразило је жељу да се организација подружница врати на ниво
матичности па је 3. јуна 2016. године Управни одбор донео одлуку да ће се подружнице
организовати по територијалном принципу на нивоу округа (један округ – једна
подружница) с тим да чланови БДС из два округа могу организовати једну подружницу.
Дошло је до формирања једне нове подружнице - Подружнице специјалних
библиотека која је настала на предлог Секције музејских библиотекара и књижничара
Музејског друштва Србије.
Рад подружница се често преплитао са остваривањем матичних функција:
организовање семинара и других видова сталног стручног усавршавања, сарадња на
решавању разних проблема у свакодневном стручном раду, учешће на стручним
скуповима.
Неке подружнице су биле ангажоване у припреми радова за стручне часописе
(Тимочка подружница, Подружница Моравичког и Златиборског округа).
У извештајима су наведени и чланови подружница који учествују у раду стручних
тела и Управног одбора БДС. Неке подружнице су радиле на доношењу докумената –
пословника о раду подружница (Тимочка подружница). У 2016. години велики број
чланова БДС и оних који нису чланови присуствовало је и учествовало на форумима БДС.
Као редовне активности подружнице наводе организоване посете Сајму књига и
услугу Електронски приступ Заштитнику грађана.
Подружница Колубарског округа пружила је подршку библиотеци у Љигу.

ПОДРУЖНИЦА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ), окупља
библиотеке из Бора, Зајечара, Мајданпека, Доњег Милановца, Књажевца, Бољевца,
Сокобање и Кладова.
Подружница је функционисала у складу са још скромнијим могућностима, које су
условљене финансијским условима сваке библиотеке појединачно.
Умијаћи све у виду, издвајамо;
Матична библиотека у Бору, и поред свих наведених проблема, дала је свој максимум на
унапређењу библиотечко-информационе делатности на подручју Борског и Зајечарског
округа, тако што су реализовали 3 стручна семинара акредитована од стране Комисије за
акредитацију из Народне библиотеке Србије. На семинаре су позвани све јавне општинске
и школске библиотеке са подручја наше Подружнице.
Учесник семинара је био и један библиотекар из високошколске библиотеке, са Техничког
факултета Бор. Нажалост, у 2016. на семинарима у Бору нису учествовали библиотекари са
подручја Зајечарског округа.
1. За школске библиотекаре организован је 04. јуна семинар акредитован од стране Завода
за унапређење образовања и васпитања (у каталогу за школску 2015/16. годину, под ред,
бр. 1). Аутори семинара су библиотекари из библиотеке «Владислав Петковић Дис» из
Чачка, а тема је била: Јачање компетенција школских библиотекара и запослених у
образовању за коришћење ресурса школске библиотеке. На семинару је учествовало
укупно 23 школска библиотекара.
2. Програм семинара под називом «Ауторска права у библиотечко-информационој
делатности», реализован је 05. септембра, а аутори су др Драгана Столић и др Татјана
Станисављевић Брзуловић, из Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић» Београд.
Семинар је имао 37 учесника.
3. Семинар «Развијање информационе и медиске писмености код деце и младих»,
одржан је у НБ Бор 24. октобра, а реализовале су га ауторке програма Гордана Љубановић,
2

библиотекар саветник из Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње и
Слађана Галушка, библиотекар у Основној школи „Свети Сава“, Београд. Број учесника на
семинару је 51.
Библиотекари из Подружнице су показали спремност за сарадњу по питању заједничких
проблема на решавању одређених стручних питања, где предњачи Матична библиотека у
Бору (принова фондова путем јавних набавки, прикупљање и набавка јединица завичајне
грађе, обележавање јубилеја, размена идеја за рад на дечјем одељењу, међубиблиотечка
позајмица...).
Настављено је са сарадњом библиотекара на припремању текстова за стручне часописе
који се издају на подручју Тимочке Крајине, али и из других крајева Србије.
Драгица Радетић из Бора, као представник Тимочке Подружнице у 2016. изабрана је за
члана Управног одбора БДС-а и учествовала је на Конференцији БДС “Корисници
иблиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције”, у Народној
библиотеци Србије, 13-14. децембра 2016. године.
За потребе Подружнице, именована је иновирала текст Пословника о раду, тачније урађен
је нацрт који би требало размотрити и усвојити на некој од следећих састанака Скупштине
Подружнице
Окупљање чланова Подружнице, на посебном састанку, ове године није било.
Евидентиран је знатно мањи број чланова, који се свео на оне који су платили чланарину, а
по упутству БДС-а.
Председник подружнице Тимочке крајине
Жаклина Николић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ И БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ
Подружница БДС-а Нови Сад – Библиотека Матице српске (БМС) и Универзитет у
Новом Саду (УНС) током 2016. године одржала је само један састанак у јануару. На састанку
је дискутовано стању у БДС и могућностима да се оно поправи.
Свака библиотека је за себе обављала своје редовне задатке. Библиотекари са
Универзитета у Новом Саду обављали су константне стручне консултације на тему –
каталогизација и измене у програмској опреми COBISS3; помоћ и стручне консултације
колегама у ревизијама; консултације у вези са радом читаоница на факултетима – радно
време и начин рада...
Пред Скупштину Библиотекарског друштва Србије која је одржана 18. фебруара и
23. новембра и Форуму Библиотекарског друштва Србије, 28. септембра, обавили смо
електронске састанке ради договора око активности на њима.
Делегати БДС-а и чланови из наше Подружнице учествовали су у раду Скупштине
БДС-а.
У раду Управног одбора учестовала Гордана Ђилас председник Подружнице БДС-а
Нови Сад – БМС и УНС.
Председник мр Гордана Ђилас
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ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ РЕГИОНА
Директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Беба Станковић
је изабрана за потпредседницу
Библиотекарског друштва Србије. Председница
Подружнице библиотекара Браничевског округа и Подунавског региона је Вера Зарић
Митровић из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Њена заменица је
Виолета Илић из Народне библиотеке „Никола Сикимић – Максим“ Кучево. Делегати су
Милена Родић (заменица Зорка Стојановић), Татјана Живковић (заменица Јелена
Петровић), Драгана Илић-Лазић (заменица Софија Грба). Секретар подружнице је Рената
Минић.
У Библиотекарско друштво Србије учлањено је из Подружнице Браничевског округа
27 чланова, библиотекара из Пожаревца, Великог Градишта, Голупца, Кучева, Малог
Црнића и Петровца на Млави. Сви чланови Подружнице самостално плаћају своју
чланарину и тако је годинама.
Чланови подружнице активни су у комисијама и секцијама БДС-а:
1. Комисија за каталогизацију – Вера Зарић Митровић
2. Комисија за класификацију – Катарина Бели и Татјана Јовановић Негоицић,
Бранка Рашић
3. Комисија за завичајне збирке – Татјана Живковић
4. Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе – Рената
Минић
5. Комисија за серијске публикације – Рената Минић
6. Комисија за културне програме у библиотекама – Милена Родић, Бранка Рашић
7. Секција за матичне библиотеке – Вера Зарић Митровић
Сви чланови Подружнице активно су учествовали у прослави Светског дана књиге
23. априла и организовали низ активности, изложби и програма посвећених промоцији
библиотека, књиге и читања.
Чланови БДС добили су по бесплатан примерак часописа „Библиотекар“.
Осим секција и комисија, делегати и њихови заменици, као и председница
Подружнице присуствовали су Скупштинама БДС-а, које су се у току године одржале.
Чланови подружници присуствовали су и БИБЛИОНЕТ-у који се ове године одржао у
Крагујевцу.
Сви чланови Подружнице били су упознати са Програмима стручног усавршавања за
2016. годину који су добили акредитацију. Сходно томе у библиотекама су се по позиву
одржавали семинари или су запослени одлазили на стручно усавршавање у Народну
библиотеку Србије.
Беба Станковић службено је боравила у Охају, САД, на Светском конгресу
библиотекара – 82. IFLA World Library and Information Congress у периоду 10.-21. августа
2016. године. Конференција држана је у Kонгресном центру Коламбус, у Охају (САД), од
13. до 19. августа. Тема овогодишње конференције била је: „Повезивaње, сарадња,
заједница“ (Connections. Collaboration. Community). Народна библиотека ,,Илија М.
Петровић" Пожаревац учествовала је седми пут на овом највећем догађају у свету
библиотекарства. Значајан део сваке Ифлине конференције предстаљају постер
сесије, на којима аутори постера који су претходно одобрени од стране Ифлине
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комисије, промовишу своје
библиотекама широм света.

радове.

Они
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текуће

пројекте

у

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ представљена је постер презентацијом
,,Одељење за младе као место иновација у библиотеци'', коју је током два дана трајања
изложбе постера представљала директорка пожаревачке Библиотеке - Беба Станковић,
а односи се на новоотворено Одељење за младе у Библиотеци. Директорка је, такође,
учествовала на претконференцији коју је организовала Специјална интересна група
„Жене, информације и библиотекарство“ и била у званичној посети по позиву, Јавној
библиотеци Чикага, која је била једна од 4 номиноване библиотеке за библиотеку
године.
Програм отварања обухватио је перформанс који је учеснике упознао са
историјом и културом Коламбуса и САД-а, а на коме су говорили и поздравили преко
3000 делегата из библиотекарске професије – председница ИФЛА организације, Дона
Шредер, градоначелник Коламбуса, директорка Јавне библиотеке у Коламбусу и
новопостављени секретар ИФЛА –е, Гералд Лајтнер.
У оквиру 228 одржаних сесија (као и великог броја претконфeренција) повезали
су се библиотекари из читавог света, размењивали искуства и радили у оквиру секција
и специјалних интересних група на променама и проблемима који се односе на
библиотечку делатност. Оно чиме ће се Ифла у наредном периоду бавити односи се,
пре свега, на учвршћивање улоге библиотека у друштву, обезбеђивање информација,
заштиту културног наслеђа, подизање свести о улози библиотека у политичким,
економским и друштвеним променама, као и блиској релацији са Уједињеним нацијама
и Миленијумским циљевима УН, зацртаним за наредни период – ИФЛА има и свог
делегата у УН.
За домаћина IFLA WLIC 2018 изабран је Куала Лумпур (Малезија), док ће се ова
најзначајнија светска манифестација 2017. године одржати у Вроцлаву, у Пољској.
Захваљујући Друштву библиотекара и ове године су сви библиотекари Браничевског
и Подунавског региона могли бесплатно да присуствују 61. Сајму књига. Директорка
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац Беба Станковић, присуствовала је
форуму Библиотекарског друштва Србије ,,Библиотеке и набавке књига: статистика,
пракса, јавне набавке, откуп”, 27. октобра 2016.
Двадесети научно-стручни скуп Сусрети библиографа у спомен на др Георгија
Михаиловића, у организацији Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“, а под
покровитељством Општине Инђија, одржан је 18. новембра 2016. године. Из Браничевског
округа присуствовале су научно-стручном скупу, Татајан Живковић, дипломирана
библиотекарка саветница из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац и Зорка
Стојановић, директорка Народне библиотеке „Србољуб Митић“ из Малог Црнића. Зорка
Стојановић представила је два рада: „Библиографија драмских текстова у Часопису за
књижевност, уметност и културу „Стиг“ и Библиографија чланака о животу и књижевном
раду Србољуба Митића: прилози у Часопису за књижевност, уметност и културу „Стиг“.
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Беба Станковић, директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац,
учествовала је на другом ИНЕЛИ семинару мреже Future Library, која организује ИНЕЛИ
Балканс пројеат (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan region –
Међународна мрежа иноватора у библиотекама на подручју Балкана). ИНЕЛИ се овога пута
одржао у Софији (Бугарска) од 25. до 28. новембра 2016. године
Народна библиотека ,,Илија М. Петровић'' Пожаревац је део мреже ЕУТЕКА коју
чине 47 библиотека из целе Србије, које су уз подршку Европске уније постале локални
информантивни пунктови на којима грађани могу да пронађу информације о ЕУ. Ову
иницијативу подржале су и Народна библиотека Србије и Министарство културе и
информисања Владе Републике Србије потписивањем Меморандума о разумевању
2014. године. У оквиру пројекта ,,ЕУТЕКА-ЕУ у вашој библиотеци'', Јелена Чобић,
библиотекарка пожаревачке Библиотеке је учествовала на првом тренингу, од
планирана три, под насловом ,,ЕУ фондови-пројекти и парнерства'', 14. октобра 2016.
године, у просторијама ЕУ инфо центра Београд. Вођа једнодневне обуке био је Ендре
Балаша, спољни сарадник ЕУ Техничке подршке организацијама цивилног друштва, који
је имао за циљ да унапреди и продуби способности и вештине за развој и писање
пројеката, задовољавајући највише стандарде квалитета у писању пројеката.
Најстарије и најбројније удружење библиотекара у Србији по 13. пут од 2001.
године организовало је своју годишњу конференцију 13 - 14. децембра 2016. у Народној
библиотеци Србије, у циљу размене актуелних информација о токовима развоја
библиотечко-информационе струке и окупљања чланова Библиотекарског друштва Србије,
са гостима из региона и иностранства. Овогодишња Конференција са темом „Корисници
библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“ била је место
окупљања преко 200 регистрованих учесника, стручњака из Србије, региона, Европе. У
програм су укључена и три предавања по позиву еминентних стручњака из Европе, Зденке
Свибен (Градска књижница у Загреву), Јуке Реландера (председник EBLIDA и Удружења
библиотекара Финске) и Томаша Грушковског (директора IFLA PAC центра при Националној
библиотеци Пољске). Конференцији је присуствовала директорка Беба Станковић, која је
уједно и потпредседница БДС-а. Другог дана конференције своје изглагање имала је
Бранка Рашић, референт Одељења периодке у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“
– „Унапређивање библиотечких услуга у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“
Пожаревац.
Комуникација са члановима Друштва Подружнице и делегатима углавном се
одвијала електронским (извештаји, закључци, позиви за учествовање на конференцијама и
слање радова за часописе достављани су електронском поштом), или телефонским путем.
Председница Подружнице
Виша дипломирана библиотекарка
Вера Зарић Митровић
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ПОДРУЖНИЦА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
Подружница Јужнобачког округа имала је вишегодишњи прекид у раду, те је 26. априла
2016. поново формирана. Одржана су два састанка Подружнице (26. априла и 20. јуна
2016) и организовани стручни семинари и предавања, у два наврата (20/21. јуна и 22.
децембра 2016). На састанцима се разговарало о тренутном положају библиотекарске
професије у друштву, о питањима систематизације и организације у библиотекама, о
законској обавези стручног усавршавања радника, о мањкавостима Правилника о додели
стручних звања у библиотечко-информационој делатности, као и о питањима
специфичним за одређени тип библиотека. Промовисао се рад Библиотекарског друштва
Србије, у сусрет обележавању 70. годишњице њеног постојања и рада.
Градска библиотека у Новом Саду учествовала је у раду Библиотекарског друштва Србије.
Мр Милица Кирћански изабрана је за члана Управног одбора БДС и Организационог
одбора XIII Конференције БДС (13/14. децембар 2016). У припреми конференције,
запослени у Градској библиотеци у Новом Саду учествовали су у припреми зборника
сажетака за штампу. Делегати у Скупштини присуствовали су другом и трећем заседању,
форумима у организацији БДС, као и XIII Конференцији БДС.
Према евиденцији оних библиотека које су дале повратну информацију секретару,
подружница Јужнобачког округа броји укупно 108 чланова, од чега:
1. Градска библиотека у Новом Саду, матична за Јужнобачки округ 30 чланова
2. Народна библиотека „Вељко Петровић”, Бачка Паланка
17
3. Народна библиотека „Данило Киш”, Врбас
15
4. Народна библиотека Бечеј
13
5. Народна библиотека „Сирмаи Карољ”, Темерин
11
6. Народна библиотека „Вељко Петровић”, Жабаљ
10
7. Народна библиотека Србобран
5
8. Општинска библиотека „Штефан Хомола”, Бачки Петровац
3
9. Народна библиотека „Вук Караџић”, Бач
2
10. Народна библиотека „Стојан Трумић”, Тител
1
11. Библиотека Српског народног позоришта, Нови Сад
1 члан.
Први састанак Подружнице Јужнобачког округа
– одржан је 26. априла 2016. године, у 12 часова, у Читаоници Градске библиотеке у Новом
Саду, где су се састали представници јавних, специјалних и школских библиотека
Јужнобачког округа. Састанком су председавали директор Градске библиотеке у Новом
Саду Драган Којић и помоћник директора за стручне послове мр Милица Кирћански. Након
представљања рада Библиотекарског друштва Србије, приступило се предлагању
кандидата за органе Подружнице Јужнобачког округа. Јавним гласањем, већином гласова,
за председника је изабрана Милица Кирћански, за заменика председника Дубравка
Дудић и за секретара Бојана Грујић. За представнике Подружнице Јужнобачког округа у
Скупштини Библиотекарског друштва Србије предложени су и јавним гласањем, већином
гласова, изабрани: Ковиљка Добрић (Народна библиотека „Вељко Петровић”, Бачка
Паланка), Изабела Шормаз (Народна библотека Бечеј) и Бојана Грујић и Милица
Кирћански (Градска библиотека у Новом Саду).
Друга седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије
– одржана је у амфитеатру Народне библиотеке Србије, у четвртак, 19. маја 2016. године,
уз учешће 63 делегата, од којих су из Подружнице јужнобачког округа учешће узела сва
четири делегата: Ковиљка Добрић (Народна библиотека „Вељко Петровић”, Бачка
Паланка), Изабела Шормаз (Народна библиотека Бечеј), Милица Кирћански и Бојана Грујић
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(обе из Градске библиотеке у Новом Саду). На скупштини је Милица Кирћански изгласана
за члана Управног одбора БДС, те је присуствовала састанцима УО у наредном периоду.
На седници Управног одбора БДС, одржаној 3. јуна у Београду, Милица Кирћански је
изгласана за члана Организационог одбора Конференције БДС, „Корисници библиотечких
услуга: историјска перспектива и савремене тенденције” (13. и 14. децембар 2016. године,
у Народој библиотеци Србије), те је присуствовала састанцима Организационог одбора у
наредном периоду.
Други састанак Подружнице БДС Јужнобачког округа
– одржан је 20. јуна 2016. године, у Читаоници Градске библиотеке у Новом Саду, са
почетком у 10 часова. Састанку је председавала Дубравка Дудић, заменик председника
Подружнице Јужнобачког округа. Председник Подружнице, мр Милица Кирћански, била је
оправдано одсутна. Састанку је присуствовало 15 чланова. Присутни су информисани о
закључцима са Скупштине БДС, одржаној у Народној библиотеци Србије, 19. маја 2016, и
дискутовали о текућим питањима, пре свега о изузимању библиотека из система јавних
набавки приликом куповине књиге, јер овај поступак отежава набавку библиотечке грађе.
Закључено је да библиотекари наше подружнице треба више да се ангажују у Друштву, као
и да шаљу радове за предстојећу конференцију.
Семинар „Едукација у дигитализацији”
Истог дана, 20. јуна 2016, одржано је прво предавање у току дводневног семинара
„Едукација у дигитализацији” (са практичним упутствима), којем је присуствовало
тридесеторо библиотекара из Јужнобачког округа. Предавач је био Мирољуб Стојановић,
начелник Одељења за развој дигиталне библиотеке и микрографију Народне библиотеке
Србије.
Форум БДС у Народној библиотеци Србије
У среду, 28. септембра, са почетком у 12.30 часова, у амфитеатру Народне библиотеке
Србије одржан је Форум Библиотекарског друштва Србије, којем је присуствовало преко
120 библиотекара из целе земље. Из Подружнице Јужнобачког округа форуму је
присуствовала Бојана Грујић (Градска библиотека у Новом Саду).
Форум БДС на 61. Међународном сајму књига
На форуму БДС, одржаном 27. октобра 2016, са темом: „Библиотеке и набавке књига:
статистика, пракса, јавне набавке, откуп”, у сали „Иво Андрић”, учествовале су Данијела
Добретић, Гаља Сапожниченко и Биљана Кичема (Градска библиотека у Новом Саду).
Трећа седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије
– одржана је у амфитеатру Народне библиотеке Србије, 23. новембра 2016, са почетком у
12 часова, чије су теме биле: извештај о активностима Друштва у периоду мај-октобар
2016, чланство у БДС у 2016. и објављивање базе података о члановима, и организација
конференције БДС у децембру 2016. Седници су присуствовале: Ковиљка Добрић (Народна
библиотека „Вељко Петровић”, Бачка Паланка), Милица Кирћански и Бојана Грујић (обе из
Градске библиотеке у Новом Саду).
Стручни скуп у Читаоници Библиотеке
У Читаоници Градске библиотеке у Новом Саду, 22. децембра 2016. године, одржан је
стручни скуп, којем је присуствовало 70 библиотекара општинских библиотека Јужнобачког
округа. Прво предавање са темом „Креативно коришћење библиотечких услуга: значај
креативности у култури и пословању” одржао је проф. др Жељко Вучковић, декан
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Педагошког факултета у Сомбору. Други део скупа био је посвећен примерима добре
праксе у раду са децом. Предавач је била Вера Михаиловић, библиотекар у Библиотечком
огранку „Коста Трифковић” Градске библиотеке у Новом Саду, са темом: „Креативне
радионице за децу предшколског и школског узраста”.
XIII Међународна научна конференција „Корисници библиотечких услуга: историјска
перспектива и савремене тенденције” (13. и 14. децембар 2016, Народна библиотека
Србије, Београд)
У сусрет Конференцији, зборник сажетака је за штампу припремила и прелом урадила
Неда Бабић из Градске библиотеке у Новом Саду. Конференцији су првог дана
присуствовале Биљана Кичема и Бојана Грујић, такође из ове библиотеке.
Бојана Грујић
Секретар Подружнице Јужнобачког округа
Библиотекарског друштва Србије

ПОДРУЖНИЦА КОЛУБАРСКОГ И МАЧВАНСКОГ ОКРУГА
Реогранизацијом подружница БДС-а, раније одвојене подружнице Колубарског и
Мачванског округа у протеклој години спојене су у једну. У Подружници колубарског и
Мачванског округа окупљени су библиотекари пет јавних библиотека у домену матичности
библиотеке у Ваљеву ( Уб, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина ) и пет јавних библиотеке у
домену матичности библиотеке у Шапцу (Мали Зворник, Љубовија, Владимирци, Криупањ
и Коцељева).
Током претходне 2016. године Друштво је добило председника што је утицало и на рад
Подружнице. Библиотекари су у том смислу повратили поверење у Друштво и настојали
смо да се што већи број колега одлучи за чланство у протеклој години. Подружница нема
прецизне податке о бази чланства за протеклу годину.
Директорка Народне библиотеке Осечина, Ана Ивковић члан је Управног одбора БДС.
Делегати у 2016. г.: Мира Којић, Љиг; Јасмина Којичић, Владимирци; Ковиљка Васовић,
Лајковац; Стојан Ивановић, Љубовија; заменици: Миријана Трнинић, Љиг; Слађана
Марковић, Мали Зворник; Оливера Марић, Лајковац; Гордана Спасојевић, Љубовија и
Тања Петровић, Осечина.
Библиотекари на нивоу подружнице редовно су се консултовали телефоном и
електронским седницама у вези са актуелним стањем у Друштву и избором председника
БДС-а. Чланови Подружнице активни су учесници у раду Скупштине.
Библиотекари Колубарског и Мачванског округа су:
 посетили 61. Међународни београдски сајам књига, како би се упознали са новом
издавачком продукцијом и сходно томе, да планирају набавку публикација за своје
библиотеке, а активно су и учествовали на Форум Библиотекарског друштва Србије
“Библиотеке и набавке књига: статистика, пракса, јавне набавке, откуп”, који
успешно одржан у оквиру овог Сајма;
 дали подршку Градској библиотеци “Љиг” кроз учешће у припреми саопштења
Библиотекарског друштва Србије којим се оштро противи најављеном процесу
рационализације. Рационализацијом би половина постојећег стручног кадра била
проглашена технолошким вишком, чиме се крше стандарди и важећи правилник из
библиотечко-информационе делатности.
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 учествовали на прошлогодишњој XIII Конференцији БДС-а, чија је тема била
„Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“.
 учествовали на стручним усавршавањима које су организовале Библиотека
шабачка, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ из Ваљева, Народна
библиотека Србије и Универзитетзска библиотека “Светозар Марковић“ из
Београда.

Планови за наредни период обухватају ново окупљање у оквиру сусрета библиотекара,
стручно усавршавање путем акредитованих семинара и рад на омасовљењу чланства
Подружнице.
Председник Подружнице
Ана Ивковић

ПОДРУЖНИЦА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
На Форуму библиотекара и књижничара Моравичког округа од 5. априла 2016.
године у Чачку предложено је обнављање рада Подружнице Моравичког округа која је већ
неколико година била неактивна. Договорено је одржавање Скупштине Подружнице
Моравичког округа БДС-а.
У складу са тим, дана 12. маја 2016. године у Градској библиотеци „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку одржана је конститутивна Скупштина Подружнице Моравичког
округа Библиотекарског друштва Србије. Присуствовало је 27 библиотечких радника из
Чачка, Горњег Милановца, Лучана, Ивањице и Гуче. Чланарину за 2016. годину, закључно
на дан 12. маја, платило је 39 чланова из Моравичког округа. Јавним гласањем изабрани су
председник Подружнице, секретар, три делегата и два заменика делегата. Председник
Подружнице Моравичког округа је Марија Петковић, Библиотека „Браћа Настасијевић“ из
Горњег Милановца. Секретар Подружнице је Дубравка Илић, Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“ из Чачка. Делегати су: Емилија Перуничић, Библиотека
„Светислав Вуловић“ из Ивањице; Радмила Милетић, Библиотека Општине Лучани у Гучи;
Марија Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка. Заменици су:
Драгана Перишић, Библиотека „Браћа Настасијевић“ из Горњег Милановца и Гордана
Каровић, школски библиотекар, ОШ „Вук Караџић“ из Каоне. На тој скупштини су присутни
чланови упознати са свим актуелним дешавањима и изменама у БДС током претходних
година, посебно 2015. и 2016.године, и са послом који је друштву предстојао.
Подружница је своје деловање усмерила у складу са статутом Библиотекарског друштва
Србије. Имали смо добру сарадњу са управом БДС, као и свим делагатима и колегама из
других подружница. Свим члановима су уредно пристизала обавештења како од
председника и секретара друштва, тако и од других чланова јер су делегати Подружнице
Моравичког округа БДС пријављени на bds-lista@googlegroups.com.
Комуникација са члановима и делегатима моравичке подружнице углавном се одвијала
електронским (позиви за редовне скупштине БДС, за семинаре, за учествовање на
конференцији, позиви за радове за часописе) или телефонским путем.
Координиран је рад између нашег друштва и осталих библиотека (јавних, школских), тако
да су колеге обавештаване о организовању семинара за школске библиотекаре и
библиотекаре у јавним библиотекама, чиме координира Матично одељење Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка.
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Делегати Подружнице Моравичког округа Библиотекарског друштва Србије редовно су
присуствовали свим седницама БДС током 2016. године.
Библиотекарско друштвo Србије је по 13. пут организовало своју годишњу конференцију
13. и 14. децембра 2016. у Народној библиотеци Србије под називом „Корисници
библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“. Како је ова
конференција окупила бројне библиотечке стручњаке из Србије и земаља из региона, као и
из још неколико европских држава, више чланова наше подружнице (Чачка, Горњег
Милановца, Лучана, Ивањице и Гуче) је искористило ову прилику и присуствовало је овој
дводневној конференцији. Ово стручно окупљање је била одлична прилика за размену
искустава и актуелних информација о токовима развоја библиотечко-информационе струке
и пружило нам је бољи увид у то каква су биле некад и данас библиотечке услуге, какве су
могућности и на које све начине их можемо оставарити. Сем тога, Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“ из Чачка активно је учествовала у конференцији са својим
стручним истраживањем Наташе Кривачевић Поповић, Снежане Планић, Браниславе
Видојевић „Корисници Градске библиотеке у Чачку 1990-2015“.
Секције и комисије: Мирко Дрманац из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
члан је Комисије за серијске публикације Библиотекарског друштва Србије (раније је био
председник комисије, сада заменик председника), као и аутор групе Комисија за серијске
публикације БДС на Facebook-у, чији рад прате колеге из наше, као и из других
подружница.
У циљу интензивнијег деловања на развоју и унапређивању библиотечко-информационе
делатности библиотечки радници Моравичког округа, а у сарадњи са БДС, Народном
библиотеком Србије и Матичном службом Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“,
похађали су семинаре које је одобрила Комисија за акредитацију програма сталног
стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности. Матична служба
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ организовала је неколико акредитованих
семинара у чачанском Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању.
Форуми БДС су, такође, вид унапређења библиотечко-информационе делатности где се
кроз разговор о питањима наше струке колегама омогућује да чују различита мишљења о
актуелним питањима и да кроз дискусију узму активно учешће у даљем развоју ове
делатности. Чланови наше подружнице присуствовали су следећим форумима БДС током
2016.године:
•
•

•

Форум библиотекара и књижничара Моравичког округа 5. априла 2016. у
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку;
Форум Библиотекарског друштва Србије, у оквиру манифестације “Дани
библиотека и библиотекара” одржан 12. априла 2016. у простору Мастер центра
Новосадског сајма.
Форум БДС у сарадњи са Секцијом за матичне библиотеке БДС одржан у
Амфитеатру Народне библиотеке Србије 28. септембра 2016. са следећим
темама: стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника;
рационализација и гашење радних места у библиотекама; рад стручних тела БДС
– организација и рад секција и комисија БДС; сарадња библиотекара јавних,
школских, академских и специјалних библиотека у циљу остварења заједничких
интереса.
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•

Библиотеке и набавка књига – статистика, пракса, пракса, јавне набавке,
откуп одржан на Сајму књига у Београду 27. октобра 2016.

Све библиотеке-чланице наше подружнице посетиле су 61. Међународни београдски сајам
књига 23-30. октобра 2016. године. Подељене су бесплатне улазнице за Сајам књига.
Број чланова Подружнице Моравичког округа 31. децембра 2016.године је 41.
Рад подружнице, од када је пре неколико месеци званично обновила рад а после
вишегодишњег неактивног периода, више је ове године пратиo рад БДС (присуство
скупштинама, форумима, конференцији, и сл) и ослониo се на уобичајени рад Матичне
службе, него што је радиo на координирању рада између јавних и школских библиотека
свих градова наше подружнице. Постоји потреба да подружница своје активности у 2017.
реализује и ван матичне Библиотеке и усмери их ка другим градовима. Један од циљева је
повећање броја чланова, а други успостављање и остваривање боље сарадње између
библиотека у реализацији што стандарднијег и стручнијег рада, са континуираним
праћењем рада БДС и свих стручних дешавања и актулених питања.
Следећа скупштина Подружнице Моравичког округа планирана је за фебруар 2017.године.
Председник Подружнице Моравичког округа
Марија Петковић

ПОДРУЖНИЦА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
Подружница Народне библиотеке Србије (НБС) током 2016. године одржала је само
један састанак у мају. На састанку су се чланови Подружнице упознали са плановима за
даљи рад БДС у 2016. години.
Чланови Подружнице том прилоком изјаснили су се о својим намерама да учествују
у раду комисија и секција.
Чланови Подружнице НБС изјаснили су се на следећи начин поводом рада постојећих
секција и комисија Друштва:
Комисија за каталогизацију
Нови чланови: Јасмина Трифунац, Ангелина Грујић и Јасмина Вуканић
Комисија за међународну сарадњу
Нови члан: Ана Милутиновић
Комисија за евалуацију и награђивање*
*колегиница Бојана Вукотић која је координатор рада ове Комисије изнела је предлог да је
потребно боље дефинисати сам назив а онда и рад ове Комисије. Прелиминарно је
предложено да се преименује у Комисија за евалуацију библиотечког рада и примену
стандарда.
О овоме ће Бојана Вукотић у сарадњи са Иваном Тодоровић такође из Одељења за развој и
унапређење библиотечке делатности НБС, формирати конкретан предлог и упутити га БДСу.
Комисија за културне програме у библиотекама
Предлог координатора: Никола Вукановић
Комисија за стручно усавршавање
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Предлог координатора: Јелена Бенић
Нови члан: Јелена Глишовић
Комисија за завичајне збирке
Нови члан: Дејан Вукићевић
Комисија за класификацију
Излази из Комисије: Ана Милутиновић

Чланови Подружнице НБС изразили су још и потребу за формирањем нових радних тела:
1. Биљана Албахари и Миљана Ђукић предложиле су формирање Комисије за
библиографију.
Изнети су и разлози за оснивање ове комисије као и предлози за њен рад:
- питање националних критеријума
- питање ауторских права при раду на изради библиографија
- питање рада на персоналним библиографијама научних радника (уско везано са радом
универзитетских и институтских библиотека)
- статистика посећености линкова ка појединим библиографијама
- уска сарадња са Институтом за књижевност
- евентуално покретање израде био-библиографског лексикона СРПСКИХ БИБЛИОГРАФА
(идеја је да сваки библиограф уради сопствену био-библиографију)
- повезивање са колегама из БМС и УБСМ.
2. Недељка Ложајић предложила је формирање Комисије за омогућавање приступа
библиотечким фондовима и услугама особама са тешкоћама у читању.
Недељка Ложајић доставиће накнадно и конкретан предлог за рад ове Комисије у смислу
чланова и плана.
3. Душан Никодијевић предлаже формирање Комисије за позитивну дискриминацију
ћирилице и позива чланство БДС-а да се изјасни о заинтересованости за ову тему. Уколико
би било заинтересованих чланова, Душан Никодијевић би радио на координацији рада ове
Комисије.
Чланови и делегати су учествовали у раду Друштва (скупштине, седнице, секције,
комисије) и у организацији конференције.
У раду Управног одбора БДС учестовао је Дејан Вукићевић, Бојана Вукотић је
изабрана на место секретара БДС-а, а Добрила Бегенишић за члана Комисије за допуну и
измену статута.
Председница Јелена Глишовић

ПОДРУЖНИЦА СПЕЦИЈАЛНИХ БИБЛИОТЕКА
Предлог Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије о
формирању Подружнице специјалних библиотека БДС прихваћен је према Одлуци
Управног одбора Друштва од 19. маја 2016. (у складу са чл. 13. ст.3. Статута Друштва), те су
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изабрани делегати Подружнице учествовали у раду пролећног и јесењег заседања
Скупштине БДС.
Због процедуралних нејасноћа, информације о организовању Подружнице прослеђене су
другим колегама из специјалних библиотека, које су у оквиру различитих институција
културе (музеји, галерије, архиви и заводи), тек током децембра 2016. и јануара 2017,
заједно са упитом да ли су заинтересовани да учествују у раду Друштва и Подружнице као
њихови активни чланови. Тачан број чланова или заинтересованих будућих чланова
утврдиће се тек кад пристигну сви одговори, на основу којих ће се испланирати активности
Подружнице специјалних библиотека у наредној години.
Александра Кручичан, виши библиотекар
Председник Подружнице специјалних библиотека

ПОДРУЖНИЦА РАСИНСКОГ И ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
Подружница Расински и Моравски округ у протеклој години је мање бројна за неколико
својих чланова. Сада нас има тринаесторо . Надамо се да ће овај тренд престати и да ће се
број чланова повећати с обзиром да многи библиотекари показују сада већу
заинтересованост .
Наши делегати присуствовали су Изборној скупшини Друштва прошлог фебруара, када смо
и добили ново руководство.
Моравички округ се одвојио из наше и у прошлој календарској години поново постао
самостална подружница.
У Крушевцу смо 22. јуна имали Форум БДС-а када нам је у госте долазио заједно са
колегама из библиотеке у Чачку, председник Друштва Богдан Трифуновић. Форум је
заправо представљао кампању и промоцију циљева и планова Друштва у корист повећања
броја чланова и ширења идеја о уруживању библиотекара. Акценат је био и на већој
активности и улози подружница у оквиру Друштва.
Делегати наше подружнице присуствовали су Форуму БДС-а , 28. септембра који је био
одржан на иницијативу Секције за матичне библиотеке, када се дискутовало о предлозима
за измену правилника о стицању виших звања у библиотечкој струци.
Редовној Скупштини друштва присуствовали смо 23. новембра када је председавајући
изложио шта је све урађено у протеклом периоду и који су планови Друштва у будуће.
Одслушали смо и врло интересантно и информативно предавање Весне Вуксан, једног од
9 ИФЛА-иних лидера, одржаног након Скупштине.
Наша подружница имала је и прегдлог и образложење за награду Најбољи библиотекар.
Предложили смо нашу колегеницу Мирјану Миливојевић, али ове године награда није
додељена.
Међународној конференцији у децембру у организацији БДС-а присуствовале су две
чланице наше подружнице, школски библиотекари Јелица Васић и Ивана Ранковић.
Надам се бољем и активнијем раду наше подружнице и још ближој сарадњи са нама
прикљученом подружницом, као и већем броју чланова, што наравно, у великом зависи и
од активности које предузима председник подружнице. Надам се да ћемо у том смислу
напредовати.
У Крушевцу
председник Подружнице Расински и Mоравски
округ
Ивана Милутиновић, дипл. библиотекар и
информат.
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ПОДРУЖНИЦА СРЕМСКОГ ОКРУГА
Подружница библиотекара Срема почетком 2016. године запада у кризу, али је већ у мају
успела да је преброди и крене новим, правим путем.
10. маја одржана је ванредна Седница Подружнице, којој је присуствовало шеснаест
чланова. Изабран је председник, жири за доделу ,,Доситејеве награде,, делегати за
Скупштину БДС, чланови редакције Годишњака библиотека Срема и дат је предлог за
члана Управног одбора БДС. За председника Подружнице изабрана је Мср Ружица
Станковић, Библиотека ``Глигорије Возаровић`` из Сремске Митровице, за члана Управног
одбора Весна Степановић из Народне библиотеке ``др Ђорђе Натошевић`` из Инђије, за
делегате за Скупштину БДС Вера Новковић из Српске читаонице у Иригу, Славица Варничић
из Народне библиотеке ``Симеон Пишчевић`` из Шида и Милица Котур из Народне
библиотеке др ``Ђорђе Натошевић`` из Инђије.
Редовна годишња Скупштина библиотекара Срема одржана је 24. јуна 2016. године у
Библиотеци ``Глигорије Возаровић``у Сремској Митровици.
У оквиру Скупштине одржан је Форум Библиотекарског друштва Србије. Председник
Друштва др Богдан Трифуновић упознао је присутне са смерницама и планом рада за ову и
наредне године. Форуму је присуствовала и секретар Друштва Бојана Вукотић. Поднет је
Извештај о раду Подружнице, о 52. Сабору библиотекара Срема и приказ Годишњака
библиотека Срема за 2015. годину.
Од стручних тема обрађене су две : `` Српске књиге Библиотеке Глигорије Возаровић од
1816 до 1867`` и ``Нека куца срце мога Срема`` приказ досадашњег рада колегинице Весне
Петровић.
Гост – домаћин, писац – библиотекар, била је Мср Милијана Барјактаровић, виши
библиотекар Библиотеке `` Глигорије Возаровић``, из Сремске Митровице.
За реазлику од ранијих година овогодишња Скупштина Подружнице окупила је мали број
библиотечких радника. Изостали су библиотекари из Шида, Старе Пазове и Руме.
Давно установљени датум за одржавање Сабора библиотекара Срема , први петак у
октобру месецу, одржан је 7. октобра 2016. године у Српској читаоници у Иригу.
Негујући традицију Сабора, обележавањем неког јубилеја, уводни део био је посвећен
Николи Тесли, односно, 160 година од рођења овог великог српског научника.
``Никола Тесла – човек који је осветлио свет`` назив је беседе др Жељка Вучковића,
декана Учитељског факултета у Сомбору. Песму Јована Јовановића Змаја, посвећену
Николи Тесли говорио је Авакум Квас, проф. књижевности. У простору Читаонице
постављена је била и изложба ``Никола Тесла – изумитељ светлости векова`` чији су аутори
Снежана Лађиновић и Светлана Сабо.
Издавачку делатност Библиотеке ``Атанасије Стојковић`` из Руме представио је директор
Жељко Стојановић.
Награда ``Доситеј Обрадовић`` за допринос библиотекарству, додељена је Гордани
Пантић, библиотекару Змај Јовине школе у Руми.
У наставку програма ``С писцем у подне`` свој рад представио је Радован Сремац,
библиотекар из Шида.
Мирко С. Марковић, библиотекар у пензији, представио је колегама свој пројекат,
монодраму ``Библиотекарка``.
Уметнички део програма обогатио је женски вокални квартет ``Фарфале`` из Новог Сада,
који чине ученице Музичке школе ``Исидор Бајић``.
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На самом крају саборовања посећен је Манастир Старо Хопово и винарија ``Мачак`` у
Иригу.
20. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића одржани су у Инђији
(као и увек) 18. новембра 2016. године.
Тридесет девет саопштења сврстана су у четири сесије, а пратило их је 80 учесника из
свих већих библиотека Србије.
Награду ,,Душан Панковић,, за изузетно остварење у области српске библиографије
додељена је Марији Јованцај, библиотекару саветнику из Новог Сада. Образложење
предлога за Награду прочитала је мр Гордана Ђилас, као предлагач.
У циљу размене актуелних информација о токовима развоја струке, представници
Подружнице присуствовали су 13. Конференцији Библиотекарског друштва Србије која се
одржавала 13. и 14. децембра 2016. године у Народној библиотеци Србије у Београду.
Овогодишња Конференција са темом: ``Корисници библиотечких услуга: историјска
перспектива и савремене тенденције`` била је место окупљања преко 200 регистрованих
учесника, стручњака из Србије, региона и Европе.
Други дан Конференције био је посвећен и обележавању Дана библиотекара Србије. На
свечаности проглашења добитника, Весни Петровић, библиотекару саветнику, Библиотеке
``Глигорије Возаровић`` из Сремске Митровице, уручена је награда ``Запис``, која се
додељује за укупан допринос унапређењу струке.
Председник Подружнице
библиотекара Срема
------------------------------/ Мср Ружица Станковић/

ПОДРУЖНИЦА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА
Активности Шумадијске подружнице у 2016. години кретале су се у уобичајеним оквирима,
а чланови и делегати су учествовали у раду Друштва (скупштине, седнице, секције,
комисије). Због лоше финансијске ситуације (нарочито у општинским библиотекама),
комуникација унутар подружнице се углавном обављала телефонским путем и
електронском поштом. Чланови Друштва су обавештавани о свим активностима, као и о
семинарима и скуповима, тако да су имали прилику да се активно укључе у рад БДС.
Почетком 2016. поново су прослеђени мејлови школским и специјалним библиотекама са
позивом за учлањење. Нажалост, нико се од запослених у овим библиотекама није
одазвао.
Број чланова наше подружнице је незнатно увећан. Општинске библиотеке редовно
плаћају својим запосленим чланарину осим Библиотеке у Рачи, која није уплатила до јуна
месеца прошле године (непознато је да ли су, можда, крајем године уплатили чланарину).
Што се Народне библиотеке „Вук Караџић“ тиче, број уписаних је константан последњих
шест година. До 2010. године, тадашња директорка Нинослава Милановић, уплаћивала је
чланарину свим стручним радницима, а после њеног одласка, запослени то чине сами, те
се и смањио број чланова (креће се око 15-16, што представља скоро половину стручних
радника). Нашој подружници придружили су се и запослени у Универзитетској библиотеци
у Крагујевцу (њих 8).
И поред благовремене реакције Матичног одељења Народне библиотеке „Вук Караџић“
(обавештени су НБС и Министарство), ништа се није учинило по питању губитка
самосталности Општинске библиотеке „Драгиша Витошевић“ у Книћу. Библиотека је 2015.
године постала део Центра за културу СО Кнић. Нажалост, запослени и даље не плаћају
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чланарину (лично су контактиране колеге, а директор је и обећао уплату), то је једина
општинска библиотека чији запослени никада нису били чланови БДС.
Пројекат Електронски приступ Заштитнику грађана у коме БДС има партнерски однос и
даље траје. Организује се једном недељно (петком) од 10 до 13 часова, сви
заинтересовани су могли да остваре контакт са Стручном службом Заштитника грађана.
Гордана Вучковић

ПОДРУЖНИЦА ЗЛАТИБОРСКОГ И РАШКОГ ОКРУГА

На иницијативу Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски и
Рашки округ и Стручног већа Народне библиотке Ужице, а поводом 160 година од
оснивања Ужичког читалишта покренут је електронски часопис «Корак библиотеке:
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност». Часопис је обављен у
децембру 2016. године и може се погледати на http://www.bibliotekauzice.rs/korak_biblioteke.htm
Подружница је одржала један састанак 01.04.2016. године. на ком је усвојила план
рада који је у потпуности реализован. Чланови Подружнице су активно учествовали у раду
Комисије за каталогизацију БДС-а. Комисије за међународну сарадњу, Комисије за
слободан приступ информацијама. У нашој Подружници су организована два округла
стола:
- 7. октобра Округли сто у оквиру Фестивала сликовница „Чигра”, у Пожеги;
- 10.06. Округли сто „Фотографије завичаја – као историјски извор ”, у Пријепољу.
Чланови Подружнице су поред учешћа на овим округлим скуповима излагали на:
- годишњој конференцији Друштва библиотекара Републике Српске у Теслићу,
-13. међународној конференцији Библиотекарског друштва Србије у Београду,
-20. сусретима библиографа у спомен на Георгија Михаиловић у Инђији,
-Међународној коференција ТИО 2016. у Чачку и
-Међународном стручном скупу: „До креативног детињства: сарадња библиотека,
невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности код деце и
младих” у Лазаревцу.
Подружница је активно учествовала у раду три форума БДС-а, Форум у Новом Саду у
оквиру салона књиге, Форум у оквиру 61. Сајма књига у Београду и Форум БДС-а који је
одржан 28.09 у Народној библиотеци Србије.
Мирјана Радовановић Пејовић, библиотекар ОШ „Душан Јерковић“ у Ужицу, члан
наше Подружнице је добила награду Најбољи школски библиотекар у 2016. години. У
2016. години Душица Мурић, дипломирани библиотекар у НБУ добила је више стручно
звање (виши дипломирани библиотекар).
Библиотекари Златиборског округа, чланови Подружнице су похађали пет
акредитованих стручних семинара у организацији Матичне службе НБУ, посетили 61. сајам
књига у Београду и учествовали на промоцији издаваштва Златиборског округа.
Драгослава Родаљевић, председник
Подружнице
БДС-а за Златиборски и Рашки
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ПОДРУЖНИЦА ПИРОТСКОГ ОКРУГА
Подружница Пиротског округа основана је почетком јула месеца 2016. године. На
првом састанку новоосноване подружнице изабрани су делегати Скупштине БДС-а:
Милорад Костић - библиотекар Народне библиотеке Пирот, Ирена Рангелов – библиотекар
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бела Паланка и Саша Адамовић – библиотекар
Народне библиотеке Бабушница. За председника Подружнице изабрана је дипломирани
виши библиотекар Народне библиотеке „Детко Петров“ Елизабета Георгиев.
- У организацији новоосноване Подружнице библиотекара Пиротског округа, а у
циљу сталног стручног усавршавања за библиотекаре, 03. августа 2016. године организован
је семинар „Рад са децом и младима у библиотеци – изазови и перспектива“. Предавачи
на семинару су биле виши дипломирани библиотекари Милица Матијевић из Народне
библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу и Елизабета Георгиев из Нсродне
библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду, које су на основу свог истраживања,
презентованог у књизи „Култура читања – право детета и обавеза библиотекара“, упознале
присутне са начинима рада са децом и младима у библиотеци и улогом библиотеке у
промоцији читања и стваралаштва. Посебан део семинара је био презентација Фестивала
хумора за децу који лазаревачка библиотека успешно организује преко двадесет година.
- На основу прослеђеног позива председника Друштва и директног позива
организатора, група српских библиотекара, међу којима су биле и Надица Костић из
Пирота и Елизабета Георгиев из Димитровграда, учествовала је на конференцији у Шумену,
Република Бугарска. У организацији Регионалне библиотеке „Стилијан Чилингиров“ у
Шумену 8. и 9. септембра одржана је међународна конференција на тему „Библиотеке 21.
века - праксе, комуникације и ефикасност“. Конференција је посвећена сто
тридесетпетогодишњици рођења Стилијана Чилингирова - писца, етнографа, политичара,
познатог бугарског библиотекара. Конференција је реализована у две сесије - „Имена у
бугарском библиотекарству“ и „Библиотечка искуства“. Поред библиотекара из
библиотека у Варни, Великом Тарнову, Софији, Габрову, Кјустендилу, Трговишту, Монтани,
Плевену и другим градовима и бројних представника високошколских установа из Бугарске
и Румуније, своја излагања представили су библиотекари из Србије – из Лазаревца
(Милица Матијевић „Изоштравање флексибилног фокуса: услуге и програми за младе у
јавним библиотекама у Србији“), Пирота (Надица Костић „Читалачка значка: од Вукове
азбуке до „Бескрајне приче»), Краљева (Милоје Радовић „Цео је свет једна библиотека:
практична искуства формирања младе библиотечке публике“ и Димитровграда ( Елизабета
Георгиев „Неформално образовање и библиотеке – улога библиотека у популаризацији
бугарског језика, књижевности и културе у Србији – библиотеке у Димитровграду и
Босилеграду“ и „Допринос Стилијана Чилингирова историји српског библиотекарства“). За
потребе излагања на конференцији и зборника радова сви стручни радови библиотекара
из Сртбије Елизабета Георгиев је пребела на бугарски.
- У оквиру јесењег циклуса стручног усавршавања за библиотекаре Пиротског округа
25. октобра у Библиотеци у Пироту одржан је семинар под називом „Библионица:
Креативност за библиотеке/библиотекаре изван кутије”. Предавач је била колегиница мр
Весна Александровић, библиотекар Одељења посебних фондова Народне библиотеке
Србије (Збирка музикалија, аудио и визуелне грађе), која је кроз пет различитих делова
стручног предавања говорила о креативним аспектима библиотекарства, о стварању и
презентовању идеја, о мотивацији код самих библиотекара, како би унапредили
сопствене, али и потенцијале својих библиотека и самих корисника.
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Елизабета Георгиев
дипломирани библиотекар саветник
председник подружнице Пиротског округа
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