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Извештаји о раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2016. годину
Извештаје о раду послали су:
1. Комисија за каталогизацију
2. Комисија за серијске публикације
3. Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе
4. Секција за завичајне фондове
5. Секција за матичне библиотеке
6. Секција за развој и промоцију формалног образовања
Проблем окупљања нарочито је био изражен код рада стручних тела БДС. Чланови
наводе да често изостаје колегијална и и материјална подршка од стране директора
установа. Комуникација је остваривана претежно електронском поштом.
Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе је остала
без председника октобра месеца, када је председница Весна Црногорац поднела оставку
на место председника и члана Комисије.
Комисија за серијске публикације успешно је радила на размени вишкова серијских
публикација преко Фејсбук групе ове комисије.
Секција за развој и промоцију формалног образовања је послала свој предлог
измена Правилника о стицању виших звања Републичкој комисији за доделу виших
стручних звања.
Завичајци суботичке Градске библиотеке одржали су низ акредитованих семинара
на тему рада у завичајним фондовима.
Секција за матичне библиотеке актуелизовала је питање стручних звања и
иницирала одржавање Форума БДС који је на дневни ред ставио питања стручних звања,
рационализације и гашења раддних места у библиотекама, рада стручних тела БДС, као и
сарадње библиотекара јавних, школских, академских и специјалних библиотека у циљу
остваривања заједничких интереса.

КОМИСИЈА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ
Први, конститутивни састанак Комисије одржан је 26. септембра 2016. године у НБС. Током
претходних месеци анкетирано је чланство БДС и за рад у Комисији пријавило се 16
колегиница.
Састанку је присуствовало седам чланова. Састанку је председавала Бранка Ристивојевић,
председник Комисије. Предложено је да се у Правилнику о раду Комисије измени одредба
по којој чланове Комисије предлажу подружнице или сама Комисија; будући да је БДС
добровољно, струковно удружење а Комисија саветодавно тело, сматрамо да чланство у
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Комисији треба да буде искључиво производ слободне воље појединца. Предлог за
измену Правилника биће прослеђен Управи БДС-а.
Усвојен је предлог да колегиница Светлана Јанчић и даље буде почасни члан Комисије.
Подржана је досадашња пракса да се састанци и даље одржавају четири пута годишње, с
тим да један од састанака буде одржан ван Београда.
Чланови Комисије позвани су да се активно укључе у рад Комисије предлагањем тема и
припремањем излагања на каталошке теме. Неке од тема које су предложене јесу обрада
рукописне грађе, обрада анонимних публикација, публикација насталих сарадњом,
аналитичка обрада и обрада некњижне грађе.
Подржан је и предлог да Комисија успостави сарадњу са Обједињеном комисијом ВБС-а,
као телом чије одлуке имају обавезујућу форму.
Поново је било речи о неразумевању руководилаца када је у питању учешће запослених у
раду Комисија БДС.
Комисија се до краја године више није састајала.
Председник Комисије за каталогизацију БДС
Бранка Ристивојевић

КОМИСИЈА ЗА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Комисија за серијске публикације Библиотекарског друштва Србије је саветодавно
стручно тело чији је задатак унапређивање рада са серијским публикацијама, решавање
конкретних проблема из библиотечке праксе, стварање заједништва у раду и
популаризација стручне, књижевне и научне периодике. Комисију образује Управни одбор
Библиотекарског друштва Србије. Комисија спроводи активности поштујући националне и
међународне стандарде и препоруке у циљу унапређења стручног рада са штампаним и
електронским серијским публикацијама. Комисија је формирана 2012. године.
Чланови Комисије су:
-

Бојана Вукотић, председница Комисије; Народна библиотека Србије, Београд
Мирко Дрманац, заменик председника Комисије; Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис“, Чачак
Миланка Бабић-Вукадинов, Библиотека „Вук Караџић”, Нови Београд
Рената Минић, Народна библиотека „Илија М. Петровић”, Пожаревац
Сања Цвркота, Библиотека града Београда, Београд
Блаженка Марковић, Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад
Снежана Бојовић, Универзитетска библиотека „Никола Тесла”, Ниш
Весна Милосављевић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево
Десанка Рељин, Народна библиотека „Јован Поповић”, Кикинда
Славица Ћирић, Народна библиотека „Радислав Никчевић“, Јагодина
Гордана Бацотић, Народна библиотека Ужице

У току 2016. године је:
-

одржавана сарадња чланова Комисије у решавању стручних питања везаних за рад
са серијским публикацијама,
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-

пружане информације о новим насловима и стручним темама на сајту и фејсбук
групи Комисије,
вршена размена вишкова серијских публикација,
одржан годишњи састанак 22.12.2016. године у Народној библиотеци Србије

Планови за 2017. годину:
Главни задаци Комисије у 2017. години су поред основних задатака предвиђених
Правилником и усвајање нове измењене верзије Правилника, разматрање новог начина
избора чланова Комисије и припрема зборника „Српска периодика у Првом светском рату“
који би реализовали чланови и сарадници Комисије за серијске публикације
Библиотекарског друштва Србије.

КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СЛОБОДЕ
Комисија је имала састанак у Народној библиотеци Србије 24.маја 2016. године када је
према Дневном реду разматрала:
- План рада Комисије у 2016. години;
- Предлог о одржавању трибине поводом Дана права јавности да зна (21.
септембар) у организацији Комисије.
- Креирање веб странице на званичном сајту БДС
- Штампу Програмске декларације Комисије у виду лифлета
Председница Комисије, Весна Црногорац је предложила да план рада Комисије у 2016.
години садржи три главне активности:
- Организацију наведене Трибине 21. септембра 2016.
- Креирање веб странице Комисије на званичном веб сајту БДС
- Штампа Програмске декларације Комисије у виду лифлета
Предлог је усвојен једногласно.
Председница Комисије је детаљније образложила идеју организације трибине указујући на
повод: 250 година од првог закона у овом домену. Чланови Комисије су закључили да би
на Трибини требало да говори неко из кабинета Повереника о информацијама од јавног
значаја; Весна Црногорац о значају слободе информација и транспарентности – улога
библиотека , Татјана Брзуловић Станисављевић о ауторском праву и на крају Трибине,
Оливера Настић о Програмској декларацији Комисије.
Упркос сагласности Комисија није успела да ову идеју и реализује због поклапања термина
са другим активностима БДС истог датума у НБС.
Комисија је такође разматрала потребу да се на сајту Комисије БДС-а креира страница
Комисије која би садржала информације везане за њен рад и активности као и текст
усвојене Програмске декларације (линк ка постојећем тексту на сајту БДС). Закључено је да
Бојана Маринчић преузме у име Комисије на себе да се у договору са председником БДС
формира таква страница.
3

Комисија је усвојила идеју да се одштампа Декларација у виду лифлета, а дизајн би
урадиле Рената Минић и Мирјана Шошкић у договору са председником БДС.
Председница Комисије је подсетила чланове и на значај усвајања новог Етичког кодекса
БДС у чијој изради је учествовала и позвала чланове Комисије да прате кад буде објављен
последњи нацрт како би учествовали у јавној расправи. Подсетила је чланове Комисије и
на чињеницу да је актуелним нацртом предвиђено да о примени Кодекса брине ФАИФЕ
Комисија, али да ће се видети које решење ће на крају усвојити скупштина БДС.
Како је свако од присутних добио неко задужење договорено је да се комуникација
настави путем мејлова или телефоном, а да се следећи састанак закаже уочи трибине.
Почетком октобра 2016. године, председница Комисије Весна Црногорац је поднела
оставку на то место као и оставку на место члана ове Комисије. Оставку је проследила и
члановима Комисије путем мејла а материјал (позиве, записнике и фотографије, као и
Декларацију) проследила Татјани Брзуловић и Бојани Маринчић електронским путем.
Комисија се више није састајала.
Комисија иначе окупља чланове из свих типова библиотека у Србији: јавних,
високошколских, школских, националне библиотеке и специјалних што претпоставља
квалитетнији рад по многим питањима из овог домена.
председница Комисије до 6.октобра 2016.
Весна Црногорац

СЕКЦИЈА ЗА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДОВЕ
У минулој 2016. изборној години рад Секције је био заправо практични рад
библиотечких радника у завичајним фондовима кроз предавања и радионице у више
градова Србије.
Једино окупљање чланова Секције за завичајне фондове догодило се приликом
Изборне скупштине БДС када су се и „завичајци“ окупили и у паузама током скупштине и
након размењивали предлоге, идеје, рад али и мањкавости на својим одељењима.
Непотребна „тензија“ која се приликом организовања Скупштина створила био је једини
разлог што се окупљање завиочајних библиотекара није организовало. И тада се Изнова
потврдило да у неким библиотекама нема довољно подршке од стране руководеће
структуре да се бар једном до два пута годишње библиотекари са завичајних одељења
окупљају како је то пре четири године након формирања Секције било закључено. Сурова
реалност, чини се још више неразумевање је довело да смањеног броја окупљања иако је
воље увек било. Сва окупљања „завичајаца“ у протеклом периоду била су искључиво и
само радна. Сваки пут смо се окупљали у Народној библиотеци Србије (најпогодније за
долазак из свих крајева земље) и увек је, унапред прихваћено предавање од чланова
Секције, обављао неко врло стручан и компетентан из одређене области библиотекарства.
Седам обрађених тема очигледно су имале задовољавајући ефекат у потоњем раду на
завичајним одељењима.
Минула 2016. година је протекла и у врло активном деловању завичајних
библиотекара суботичке Градске библиотеке Рите Флеис и Милета Тасића уз помоћ
колегиница Изабеле Папди и Ирене јер су након акредитације надлежног тела одржали
предавања искључиво на тему Рад у завичајним фондовима. Пре свега одржали су
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интерактивно предавање у Шапцу где су присуствовале колеге и из околних места, потом у
Бачкој Тополи са присуством колега библиотекара из Малог Иђоша, предавање у Сенти где
су поред домаћина присуствовале и колеге из Бечеја и Кикинде чиме је обухваћен не мали
број библиотекара. Наравно да је исто предавање о Раду у завичајним фондовима
одржано и у Суботици где су такође присуствовале и гостујуће колеге и из Београда и из
Новог Сада.
Велику вољу за рад Секције завичајних фондова није пратила и материјална
подршка која ниуком случају није ни велика нити оптерећујућа за рад било које
библиотеке али разумевање јесте неопходно јер је и у библиотечкој делатности, уосталом
као и у целокупном друшву развој врло убрзан и веома неопходан. Коначно и „завичајци“
за себе као део библиотечке целине јесу компактна целина и вредни неимари у
сакупљању, обрађивању, чувању и наравно уступању вредног завичајног материјала без
којег би истина о себи самима остала недоречена.
Миле Тасић
председник Секције завичајних фондова

СЕКЦИЈА ЗА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Секција за матичне библиотеке БДС основана је 2005. године и окупља
библиотекаре матичних служби свих библиотека којима је поверено обављање матичних
функција. Континуитет у раду, инвентивност и постигнути резултати у унапређењу
библиотечке делатности, довољно говоре о озбиљном и преданом раду њених чланова.
Годишњи план предвиђа тромесечно окупљање, тако да се библиотекари матичних
служби састају четири пута годишње (март, јун, септембар и децембар).
Током 2016. године одржана су три састанка, од пројектована четири. Први сусрет
уприличен је 10. јуна. Планирано је да се поново актуелизује питање стручних звања и да
се поново јавно изађе са предлозима Секције. Упућен је допис новоизабраном
председнику Друштва Богдану Трифуновићу, где се предлаже шира акција и већи број
окупљених библиотекара како би се дефинисала поједина нерешена питања.
Такав предлог резултирао је одржавањем Форума БДС дана 28. септембра.
Иницијатива Секције је уродила плодом, те се у амфитеатру НБС окупило око 130
колегиница и колега. Третирана су питања стручних звања, рационализације и гашења
раддних места у библиотекама, рада стручних тела БДС, као и сарадње библиотекара
јавних, школских, академских и специјалних библиотека у циљу остваривања заједничких
интереса. Покренута питања већ су се раније нашла на дневном реду састанака Секције, те
су расправом на Форуму додатно добила на значају и приближила се финализацији.
Присуствовање Форуму третирано је као друго окупљање матичара, обзиром да је
иницијатива за састанак потекла управо од стране Секције за матичне библиотеке.
Последњи састанак одржан је 27. децембра 2016. године. Извршена је анализа
годишњих активности и направљен је нацрт плана за наредну годину. Било је речи о
избору новог председника Секције, обзиром да четворогодишњи мандат истиче у 2017.
години. Речи је било и о поменутом повећању плата за 5 % - како то није регулисано
никаквим званичним актом и како је разрешење у рукама локалне самоуправе, вероватно
је да добар део културних посленика неће моћи да ужива у благодетима које нуди
поменути пораст плате.
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Секција о свим активностима обавештава библиотекаре матичних служби.
Записници са састанака упућују се свим матичарима, тако да имају увид у све активности,
чиме су посредно укључени у њих. Присуство састанцима Секције условљено је обимом
планираних обавеза појединих колегиница и колега те може варирати од скупа до скупа.
Председник Секције за матичне библиотеке
Небојша Цвејић

СЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Секција за развој и промоцију формалног образовања није била довољно активна у 2016.
години, комуникација је одржавана мејловима, у 2016. није одржан ниједан састанак. У
децембру 2016. Секција је послала свој предлог измена Правилника о стицању виших
звања Републичкој комисији за доделу виших стручних звања. Предлог измена се односи
на Одељак 10 Закона о библиотечко-информационој делатности (подсећања ради Секција
је претходно још једном, пре годину дана, у децембру 2015. године, слала сличан предлог
Министарству културе тј. Радној групи за израду Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о библиотечкој делатности).
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