
ИЗВЕШТАЈИ ПОДРУЖНИЦА БДС ЗА 2013
.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦА
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2013.

Од укупно 25 подружница Друштва, своје извештаје о раду за 2013.доставило је укупно 13
подружница, закључно са 17.02.2014.

Извештаје нису доставиле следеће подружнице:

1. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
2. ПОДРУЖНИЦА УБ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА НИША
3. ПОДРУЖНИЦА ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА
4. ПОДРУЖНИЦА СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА
5. ПОДРУЖНИЦА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
6. ПОДРУЖНИЦА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
7. ПОДРУЖНИЦА РАШКОГ ОКРУГА
8. ПОДРУЖНИЦА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
9. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕДЊОБАНАТСКОГ ОКРУГА
10. ПОДРУЖНИЦА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА
11. ПОДРУЖНИЦА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
12. ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕДЊОБАНАТСКОГ ОКРУГА

ПОДРУЖНИЦА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА

Шумадијска подружница је своје активности обављала уобичајеним темпом прилагођавајући се
генерално све тежим условима у којима раде библиотеке, посебно у унутрашњости. У том смислу,
комуникација са члановима Друштва Шумадијске 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.
Сви делегати и председник Подружнице присуствовали су Скупштини  Друштва која је одржана 21.
фебруара 2013.
Од 2013. године и Народна библиотека „Вук Караџић“ прикључила се пројекту Електронски
приступ Заштитнику грађана који се спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и
јавним библиотекама у градовима Србије. Пројекат се показао као веома значајан и користан, јер
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два пута недељно, велики број грађана Крагујевца преко Народне библиотеке контактира правнике
у Стручној служби Заштитника грађана.
Колеге из Матичног одељења, Виолета Јовичинац Петровић и Томислав Кењић су, и 2013. године,
активно учествовали у раду Секције за матичне библиотеке при БДС.
Као и претходних година, подељене су бесплатне улазнице за Сајам књига.
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. Сарадња чланова и делегата Шумадијске подружнице била је уобичајено коректна.
Али не само са члановима, већ и са свим колегама који раде у семинарским, специјалним,
Универзитетској библиотеци, све у циљу унапређења  рада и струке.

Председник подружнице
Гордана Вучковић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

Подружница библиотекара Тимочке крајине – (Зајечарски и Борски регион), окупља библиотеке из
Бора, Зајечара, Мајданпека, Доњег Милановца, Књажевца, Бољевца, Сокобање и Кладова.
Током 2013. бележимо скромније активности, око којих се највише ангажовала матична библиотека
у Бору, а то су ; 04. и 05. новембар 2013. - Дводневни семинар у Народној библиотеци Бор на тему
„Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку“.
Семинар је био намењен првенствено школским библиотекарима и акредитован је од стране
Завода за унапређивање образовања и васпитања, вреднован је са 16 бодова према Каталогу
програма сталног стручног усавршвавања наставника, васпитача и стручних сарадника за
школску 2012/2013 и 2013/2014 (област библиотекарство, под ред. бр. 10).
На семинару је учествовало укупно 50 библиотекара, са подручја Борског и Зајечарског округа.

22. новембар 2013. - Одржано је предавање за библиотекаре јавних библиотека одржано у НБ
Бор на тему „Шта је јавно, а шта је приватно у библиотекама?“. Предавање је одржала Весна
Црногорац, секретар Библиотекарског Друштва Србије. Предавању су присуствовали библиотекари
са подручја Борског и Зајечарског округа.
Чланови БДС добили су крајем пословне године  по бесплатан примерак часописа  „Библиотекар“.
По евиденцији и извештају БДС, Подружница библиотекара Тимочке крајине броји 25 чланова, од
тога Бор има 6 чланова, Зајечар 6 чланова, Неготин 2 члана, Кладово 3 члана и Књажевац 8 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
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ПОДРУЖНИЦА РАСИНСКОГ ОКРУГА

У протеклој години Подружница је имала 16 чланова (15 из Народне библиотеке Крушевац и 1 члана
из Библиотеке „Јефимија“ у Трстенику). Председник подружнице и један делегат присуствовали су у
фебруару редовном заседанју Скупштине БДС.
Подружница је и ове године наставила своје деловање у складу са статутом БДС. Водили смо рачуна
о образовању и стручном усавршавању наших чланова, организовали предаванја, скупове и једну
радионицу.
Као и претходних година и 2013-те смо имали одличну сарадњу са секретаром и другим колегама у
управи Друштва, као и са другим библиотекама, из других подружница.
Н аставили смо чврсту сарадњу кроз разне сегменте (међубиблиотечка позајмица и неке стручне
консултације) са НБС и са УБ „Светозар Марковић“ као и са појединим  матичним библиотекама у
Републици. Имали смо и одличну сарадњу са општинским и школским библиотекама у Расинском
округу.
Свим члановима су уредно пристизала обавештења како од секретара Друштва, тако и од других
чланова јер су пријављени на bds-clanovi@googlegroups.com. Чланови наше подружнице
присуствовали су  Библионету 2013 у Смедереву.
Наши чланови активни су у комисијама и секцијама при БДС. Љубица Петковић је у Секцији за
матичне библиотеке, Снежана Ненезић у Комисији за завичајне збирке, Милица Стевановић у
Комисији за културне програме у библиотекама и Ивана Милутиновић у Комисији за стручно
усавршавање. Сви су редовно учествовали на састанцима комисија и секција (класичним и
електронским).
Чланови наше подружнице, чланови су и редакције нашег сручног гласила Савремена библиотека и
учествују у његовој изради, што подразумева преписку са ауторима прилога у земљи, региону и
шире. Највише контаката и посла имала је уредница Милица Стевановић уз помоћ других чланова
редакције (Ивана Милутиновић била ангажована око неких превода). Милица је највише обавеза
имала и приликом финалне израде, дистрибуције и промоције поменутог часописа.
Новембар прошле године обележила је радионица „Информациона и медијска писменост –
едукација едукатора“ у организацији Библиотеке плус. Радионицу је водила Ивана Милутиновић
која је у Ужицу (април 2013) присуствовала првом кругу исте коју је водио светски предавач Алберт
Беркхост. Радионици у Крушевцу присуствовало је 22 библиотекара из школских и општинских
библиотека Расинског округа који су били врло активни и креативни  у одговорима, дискусији и
изради задатака на Радионици.
Матична служба наше библиотеке и подружница Расински округ организовале су 27.  новембра
предавање „Шта је јавно а шта приватно у библиотекама „ које нам је одржала Весна Црногорац.
Овом предавању присуствовала је већина библиотекара из општинских и школских библиотека и
била активна у дискусији након предавања.
Милица Стевановић  је у Управном одбору Друштва и у редакцији часописа Библиотекар и била је
задужена за лектуру и овог броја. Са секретаром Друштва присуствовала је обележавању Дана
друштва библиотекара Мађарске у Егеру.
Сви чланови Подружнице активно су учествовали у прослави Светског дана књиге 23. априла и
организовали низ активности, изложби и програма посвећеним промоцији библиотека, књиге и
читања. Учествовали су и у прослави Дана библиотеке 01. октобра. У октобру смо посетили
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библиотеку „Стеван Првовенчани“ у Краљеву где смо разменили искуства из струке и обишли сва
одељења и службе краљевачке библиотеке.
Посетили смо Сајам књига у Београду, а Народна библиотека Крушевац је на штанду Министарства
културе и информисања изложила своја издања.
Наша два делегата присуствовала су свечаности поводом Дана друштва 14. децембра, а Милица
Стевановић је учествовала и у програму обележавања и том приликом представила најновији број
Библиотекара.
Председница подружнице одржавала је редовне контакте са секретаром Друштва, појединцима из
Управног одбора Друштва, као и свим колегама из наше и  других подружница.

Председник Подружнице
Ивана Милутиновић

ПОДРУЖНИЦА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Подружница Народне библиотеке Србије је у току 2013. године имала укупно 38 чланова, што
свакако није довољан број чланова Библиотекарског друштва Србије (БДС) из највеће библиотеке у
Србији. Сви чланови самостално плаћају своју чланарину и тако је већ годинама. Свакако би требало
подстаћи више стручњака из НБС да се учлане у своје једино струковно удружење. Ипак, тако мали
број чланова из НБС не значи да они нису вредно радили на многим значајним пословима Друштва.
Дан библиотекара одржан је 14.12. 2013. у Народној библиотеци Србије, која је била задужена и за
организацију целе свечаности. Присутне библиотекаре из целе Србије поздравили су Државни
секретар у Министарству културе и информисања Дејан Ристић, председница Друштва Јасмина
Нинков, као и в.д. управница НБС, Светлана Јанчић, као домаћин скупа.
Награду "Запис" добио је за 2013. годину колега из НБС Милорад Вучковић, а повељу захвалности
добила је колегиница Здравка Радуловић која је у јубиларном броју "Библиотекара" објавила рад
"Библиотекар 1948–2013: историјски преглед".
Двоје чланова из НБС су чланови Управног одбора БДС (УО БДС): Бојана Вукотић и Весна Ињац.
Бојана Вукотић је била председник жирија за доделу награда "Запис" и "Најбољи библиотекар".
Весна Ињац, потпредседник БДС, заједно са секретарем БДС Весном Црногорац, приредила је
зборник са Конференције БДС 2012. "Отворен приступ знању у библиотекама", а као члан редакције
"Библиотекара" радила је и на уређењу јубиларног броја поводом 65. година излажења. Весна
Ињац је такође, заједно са колегиницама Весном Црногорац и Милицом Стевановић, радила и на
нацрту новог Етичког кодекса библиотекара Србије који је тренутно на јавној расправи. Колегиница
Добрила Бегенишић из НБС члан је Надзорног одбора БДС.
У јубиларном броју "Библиотекара" објављено је укупно 4 рада и 1 превод чланова Друштва из
НБС.
У НБС је у сарадњи са Друштвом уведен нови циклус предавања "Библиотекари библиотекарима",
те су током 2013. у НБС предавања одржали Богдан Трифуновић („Wordpress и библиотечки веб
сајтови: много музике за мало пара“), Јасмина Нинков ("Шта је потребно да библиотеке знају о
пројектима целоживотног учења“), Весна Црногорац ("Шта је јавно а шта приватно у библиотекама“)
и Адам Софронијевић („Гејмификација у библиотекама?“ ).
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Комисија за каталогизацију је једна од најактивнијих комисија БДС, а њен председник је Ана Савић
из НБС. Комисија се током 2013. састала четири пута и донела многе препоруке и документа из
области каталогизације. Комисија је такође упутила УО БДС предлог за објављивање две
публикације, што је УО БДС прихватио.
У НБС су одржана два састанка новосоноване Комисије за слободу информација и интелектуалне
слободе БДС, чији је председник Весна Црногорац, а члан из НБС Весна Ињац, која је, као члан
трочлане радне групе, израдила нацрт "Програмске декларације о слободном приступу
информацијама и интелектуалним слободама".
Секција за матичне библиотеке одржала је четири састанка у НБС, а чланови из НБС су Ивана
Тодоровић и Бојана Вукотић.
Комисија за евалуацију и награђивање одржала је један састанак, а координатор је Бојана Вукотић
из НБС. Комисија за завичајне збирке одржала је два састанка, а члан из НБС је Дејан Вукићевић,
Комисија за серијске публикације одржала је један састанак, а члан из НБС је Бојана Вукотић.
У Комисији за стручно усавршавање су три члана из НБС: председница Драгана Милуновић,
Гордана Љубановић и Весна Ињац. Њих три су израдиле пројекат БДС радоница о ''Медијској
писмености'' са иностраним предавачем, Унесковим експертом. Нажалост, због неспоразума унутар
УО БДС пројекат  није поднет на конкурс Министарства културе.
Члан БДС из НБС Драгана Милуновић поднела је УО БДС предлог за оснивање Секције за развијање
библиотечких услуга за особе са потешкоћама у читању, УО БДС се сложио и та Секција је тренутно
у оснивању.

Извештај поднела
Весна Ињац

ПОДРУЖНИЦА НИШАВСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, ПИРОТСКОГ, ПЧИЊСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА

По бројности ова подружница се налази одмах иза Подружнице Библиотеке града Београда са
укупно 98 чланова, три више у односу на 2012.
И протекле године су важна стручна питања и проблеми углавном решавани телефонским
консултацијама и електронским путем. Представници Подружнице су током године активно
учествовали у раду Управног одбора, секција и комисија, у раду редовне седнице Скупштине
Библиотекарског друштва Србије и били присутни приликом обележавања значајних јубилеја и
манифестација од значаја за развој и унапређење библиотечко-информационе делатности.

Подружници Друштва школских библиотекара Србије пружена је стручна и практична помоћ
у процесу организовања трибине о набавној политици и одржавању фондова библиотека.

Настављена је сарадња  с  Образовним центром Народне библиотеке Србије у процесу
реализације радионице о информационој писмености библиотечких стручњака јавних и школских
библиотека.

Библиотечко-информационим стручњацима је достављен каталог образовне понуде од
тридесет једне стручне теме. Постигнут је договор о реализацији предавања о употреби референсне
литературе у библиотекама. Тема је одређена на основу интересовања библиотечко-
информационих стручњака.

Интензивирана је  сарадња с Друштвом школских библиотекара Србије. Остварено је врло
значајно учешће у презентацији Интернест пројекта, развојног програма активности који има за
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циљ да школску библиотеку унапређује у инфотеку с лако доступним, систематично и наменски
уређеним информацијама о садржајима неопходним за васпитне и образовне сврхе.

Јавним библиотекама је достављено обавештење о донетим подзаконским актима,
упутствима, правилницима и стандардима усклађеним са Законом о библиотечко – информационој
делатности, с могућностима преузимања. Библиотечко-информационим стручњацима достављени
су и детаљи расписаног Конкурса за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у
библиотечко-информационој делатности за 2014. годину.

Достављен је образложени предлог за доделу награде Библиотекарског друштва – ''Најбољи
библиотекар у јавној библиотеци'' за 2013. годину.  Предложена је, и награђена, Даниела Скоковић
из Народне библиотеке у Пожеги.

Свим општинским јавним библиотекама Нишавског округа достављени су спискови књига из
редовног откупа Министарства културе, пружена помоћ у избору и  детаљна упутства за реализацију
овог вредног и значајног пројекта. Сви попуњени спискови су затим достављени Народној
библиотеци Србије.

Конкретизовани су предлози и сугестије за измене и допуне Правилника о ближим
условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности и предлози
за конкретизовање послова и задатака матичних служби.

И ове године је настављено с праксом обављања сталних стручних консултација и разговора
с руководиоцима и библиотечким радницима јавних библиотека. Посебна пажња посвећена је
потреби благовременог упућивања захтева оснивачима јавних библиотека за опредељивање
буџетских средстава за куповину књига и периодике у 2014. години.

Председник Подружнице
Драгослав Васић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

Директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Беба Станковић је у Управном је
одбору Библиотекарског друштва Србије. Председница  Подружнице библиотекара Браничевског
округа је Вера Зарић Митровић из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, а  делегати
су, Данијела Божичковић Радуловић из Народне библотеке „Ђура Јакшић“ Петровац на Млави  и
Маријола Момчиловић из Народне библиотеке Вук Караџић“ Велико Градиште.

У Библиотекарско друштво Србије учлањен је из Подружнице браничевског округа 21 члан.
Подружница је имала један састанак на коме су разматрана нова подзаконска акта која се

односе на библиотечко-информациону делатност:
1. Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе

и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима
(„Службени гласник РС“, бр. 47/13)

2. Правилник о ближим условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних
библиотека („Службени гласник РС“, бр. 13/13)

3. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник РС“ бр. 18/13)
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4. Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе
делатности („Службени гласник РС“ бр. 39/13)

5. Правилник о ближим условима за стицање виших стучних звања у библиотечко-
информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 22/13)

6. Упутство о начину вршења надзора над стручним радом у библиотекама („Службени
гласник РС“ бр. 7/13)

Посебно се скренула пажња о полагању стручног испита. О праћењу термина и благовременом
пријављивању за похађање наставе и полагања.

Татјана Јовановић Негоицић известила је присутне о једној од активности које обавља
Библиотека. Она је одговорно посредник – сарадник на пројекту „Промоција људских и мањинских
права кроз интезивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“. Пројекат је реализован уз
финансијску подршку владе Краљевине Норвешке. У пројекат је осим ове Библиотеке укључено још
14 матичних библиотека Србије. Рената Минић известила је присутне о значају инвентарисања
библиотечке грађе.

Директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац дала је подробан извештај о
присуству и активностима које су се одвијале на 79. IFLA-ном конгресу библиотекара који се ове
године одржао у Сингапуру. Светски конкрес библиотекарства и информатике одржао сео 18. до 23.
августа 2013. године. Одржане су 223 сесије, подељене у 5 дивизија. Овогодишња водиља  Конгреса
је била – „Библиотека будућности: бескрајне могућности“, с акцентом на бибиотечке услуге које
умногоме превазилазе класичне библиотекарске услуге и тиме дају далеко шире поље активности
библиотекарима и библиотечким услугама. По овлашћењу управника Народне библиотеке Србије,
Дејана Ристића Беба Станковић је у Сингапуру била главни представник библиотекара Србије. Била
је укључена самим тим у рад и састанке директора националних библиотека.

Следећи  од чланова Подружнице укључени  су у рад комисија и секција у оквиру 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

Председник подружнице
Вера Зарић Митровић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА

Рад Подружнице библиотекара Срема у 2013. 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 2013. године.
Овогодишњи домаћин Скупштине библиотекара била је Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“
у Старој Пазови, те је Скупштину, као домаћин, отворила Наташа Филип, директор Библиотеке.
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Поднети и усвојени су Извештај о раду Подружнице библиотекара Срема у 2012. години, Програм
рада Подружнице библиотекара Срема у 2013. години, Извештај о 49. Сабору библиотекара Срема у
Иригу, одржаном октобра  2012. године, као и Извештај о Осамнаестим Сусретима библиографа у
спомен  на др Георгија Михаиловића, одржаним новембра 2012. године.
У стручном делу Скупштине присутни су са великом пажњом и интересовањем пратили предавање
Сеоске библиотеке као информационо-комуникациони центри локалне заједнице Весне Црнковић,
директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ у Јагодини, као и беседу Магија књиге
књижевника Ратомира Ралета Дамјановић.
По већ устаљеној пракси, Скупштина је имала и књижевни део. Овом приликом, говорећи своју
поезију за децу и одрасле, представио се Драгомир  Дале Ћулафић, писац и библиотекар у пензији.
Након радног дела, уприличен је коктел и дружење у просторијама Куће фудбала у Старој Пазови.
Одржано је три 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, 50. по реду, одржан је 04. октобра 2013. године, у 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.
Приказ књиге Весне Петровић "Иришка сусретања: 50. Сабора библиотекара Срема", који је
написала Александра Вранеш под називом Иришки библиотечки континуитет, представила је
Гордана Ђоковић, асистент на Филолошком факултету у Београду.
О педесет сабора библиотекара говорила је Весна Петровић у обраћању Сва наша сусретања.
Зорица Мишчевић и  Жељко Вучковић говорили су одломке из књиге Иришка сусретања.
Гордана Ђоковић и Драгана Грујић представиле су рад Еустахија Арсић у Пројекту "КЊИЖЕНСТВО",
чиме је обележено 170 година од смрти прве жене у српској књижевној историји која је
објављивала своје радове, а рођена је у Иригу.
Весна Степановић говорила је о 30 година Сусрета библиографа у спомен на др Георгија
Михаиловића (први скуп одржан је 14. 10. 1983. године).
Представљена је иницијатива Мирка Марковића да Подружница библиотекара Срема буде
заступљена на интернету преко сопственој сајта.
Награда "Доситеј Обрадовић", коју Подружница библиотекара Срема додељује за развој
библиотечко-информационе делатности, уручена је Браниславу Јовичићу, самосталном књижничару
иришке Читаонице.
Као библиотекар пиисац представио се академик Војислав Максимовић, о чијем је делу говорио
Ратко Марковић Риђанин.
Потом је уприличена је посета  иришкој винарији "Мачков подрум"и заједнички ручак.

Подружница библиотекара Срема постоји и непрекидно ради више од четири деценије. Поред
осталих активности, бави се и издавачком делатношћу. У 2013. години објављен је тринаести 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.
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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

ПОДРУЖНИЦА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА

Библиотекари осам јавних библиотека у домену матичности библиотеке у Шапцу, окупљени су у
Подружницу библиотекара Мачванског округа (Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Љубовија,
Крупањ, Владимирци и Коцељева).
Централна активност у претходној години, свакако је, припрема и одржавање Првог сусрета
библиотекара Мачванског округа. Како је раније договорено, Библиотека „17. септембар“ из Малог
Зворника била је организатор и домаћин скупа који је одржан 29. маја.
Усвојени су Извештај о раду за 2012. и Правилник о раду Подружнице. Након тога, изабран је и
секретар; част је припала Стојану Ивановићу, дипломираном библиотекару из Љубовије.
Стручни део скупа посвећен је завичајним фондовима. Гост-предавач, др Дејан Вукићевић
дипломирани библитекар саветник, присутнима је кроз своје излагање помогао да разреше
одређене недоумице које су постојале код уређења завичајних збирки.

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

Председник Подружнице
Небојша Цвејић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Подружница Библиотеке града Београда је у току 2013. године имала укупно 184 члана. Од
тог броја 150 чланова је запослено у Библиотеци града Београда, 13 је из библиотеке „Милутин
Бојић“ из Београда, 12 из библиотеке  „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 један из основне школе „Владислав Рибникар“ из
Београда.

На основу ових података закључује се да је Подружница Библиотеке града Београда
најбројнија у Библиотекарском друштву Србије, а у оквиру ње, највише чланова ради у самој
Библиотеци града Београда.

До краја 2013. године је дошло до природног одлива чланства из Библиотеке града
Београда, због одласка у пензију, али је уписан и одређен број нових чланова, тако да ће бројчано
чланство у 2014. години можда бити незнатно умањено, али ће процентуално и бројчано бити опет
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најзаступљенији библиотекари запослени у Библиотеци града Београда, и у оквиру своје
подружнице, и у оквиру Библиотекарског друштва на нивоу целе Србије.

У фебруару 2013. године у Библиотеци града Београда одржана је редовна годишња
скупштина БДС на којој је учествовало пет делегата Подружнице БГБ, као најбројније организационе
целине БДС-а (осим председника Подружнице још и колеге Нада Арбутина, БГБ, Снежана Кавалић-
Арсенијевић, БГБ, Славица Јанковић, БГБ и Бранко Јечменица, „Милутин Бојић“, Београд). Такође, у
припреми организације саме скупштине учествовали су поједини чланови београдске подружнице.

Већи број чланова Подружнице БГБ БДС је учествовао током године у разним семинарима,
радионицама и другим видовима активног стручног усаврашавања, чиме се знатно подиже ниво
стручности, оспособљености и универзалности у послу, као и у самом организационом деловању за
добробит библиотечке струке.

Тако су библиотекари београдске подружнице учествовали у семинару Creative gaming –
Подстицање читања кроз компјутерске игрице током фебруара. У априлу је учествовало четворо
колега из Библиотеке града Београда (Јасна Бркић, Тања Анисијевић, Војислав Зубановић и Весна
Арсић) у радионици Библиотеке плус под називом „Пролеће медијске писмености“. С обзиром на
чињеницу да је ова радионица организована по принципу „едукације едукатора“, полазници
радионице су обавезу креирања и реализовања сопствене радионице за своју циљну групу из
мреже БГБ успешно представили у децембру и тиме обезбедили одговарајуће сертификате за своје
полазнике.

Почетком јуна су две колегинице из београдске подружнице (Нада Арбутина и Станка
Јовичић) учествовале на Петој међународној библиотечкој конференцији „5th Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries International Conference“ у Риму, а крајем јуна већ традиционално
наши чланови учествују у Organic life fest-у у Кошутњаку.

Од 27. до 29. септембра су библиотекари наше подружнице (Нада Арбутина, Исидора Ињац,
Златко Ахмић, Сања Цвркота, Татјана Перовић, Весна Арсић) учествовали у раду или пратили рад XII
међународне конференције „Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и
уметност“ у организацији Филолошког факултета из Београда.

На Међународном сајму књига у октобру 2013. године је у оквиру Дана посвећеног
библиотекама и библиотекарима организована су предавања иностраних предавача уз организацију
и вођење чланова наше подружнице.

Неколико библиотекара Библиотеке града Београда је пратило семинар „Opening Up
Repositories for the Semantic Web“, у организацији Гете института, током новембра, а истог месеца је
и Јасмина Нинков, председник БДС, одржала  предавање  „Шта је потребно да библиотеке знају о
пројектима целоживотног учења“, у Народној библиотеци Србије, у оквиру циклуса предавања
„Библиотекари библиотекарима“. Из истог циклуса је и предавање Весне Црногорац „Шта је јавно а
шта приватно у библиотекама“, првобитно одржано у Народној библиотеци Србије, али је због
интересовања чланства београдске подружнице поновљено и у Римској дворани Библиотеке града
Београда у децембру.

Дводневно новембарско учешће наших чланова (Бранка Драгосавац, Нада Арбутина,
Јасмина Нинков) у Прагу на Di – XL project: EU Workshop for Libraries у Прагу је резултирало
семинаром – радионицом одржаном у Римској дворани Библотеке града Београда у децембру.

У децембру је такође била посећена радионица „Читајмо са децом – подршка подстицању и
развоју читања код деце“ у организацији Гете  института.
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Чланови подружђнице БГБ БДС су били током године активни и у оквиру комисија и секција
БДС.

У раду Комисије 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 четири састанка у току 2013. године.

У Комисији за стално стручно усавршавање је пет чланова београдске подружнице -
Снежана Кавалић-Арсенијевић, Миланка Бабић Вукадинов, Снежана Живковић, Весна Арсић и
Татјана Перовић. Комисија је одржала три састанка.

У Комисији за завичајне збирке из Подружнице БГБ су четири члана – Љубица Ћоровић,
Татјана Александров, Славољуб Весовић и Зоран Здравковић и одржан је један састанак.

Комисија за серијске публикације у којој су два члана београдске подружнице БДС –
Миланка Бабић Вукадинов и Сања Цвркота није одржала ниједан састанак у 2013. години.

Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе је одржала три
састанка током 2013. године. Из београдске подружнице чланови ове комисије су две колегинице –
Александра Кекић Ђокић и Маријана Дебељак.

Крајем 2013. године формирана је (обновљена) Комисија за класификацију, чија су три
члана колегинице из Подружнице БГБ – БДС, Дубравка Прендић, Весна Булајић и Сања Цвркота. У
2013. години ова комисија је одржала један састанак.

Комисија за међународну сарадњу има посебан, нешто неформалнији начин рада, који не
подразумева састанке, већ контакте по потреби.

У раду Комисије за евалуацију и награђивање учествовала је једна колегиница из наше
подружнице, Биљана Петровић и одржан је један састанак у току 2013. године.

Секција за матичне делатности је одржала четири састанка у 2013. години, у марту, јуну,
септембру и децембру. „Матичари“ су се на састанцима највише бавили законским одредбама и
изменама, као и њиховим тумачењима и применама у практичном раду. Чланови секције из
Подружнице БГБ су Татјана Перовић и Весна Арсић.

У Секцији за рад са децом / дечјим одељењима активан је један члан београдске
подружнице, Виолета Ђорђевић. Осим креативних акција, одржан је и један званичан састанак
секције у 2013. години.

У децембру, на Дан библиотекара Србије, додељене су традиционалне награде, а
присутнима се обратила и Јасмина Нинков из београдске подружнице. Доделу награда и изложбу је
пропратио знатан број чланова Библиотекарског друштва Србије из Подружнице Библиотеке града
Београда.

Председник Подружнице
Весна Арсић

ПОДРУЖНИЦА УБ ''Светозар Марковић'' и ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА Беогарада

Подружница броји 50 чланова. На састанку почетком године информисала сам колеге о висини
чланарине за текућу годину и акценат је био стављен на омасовљавању чланства. Треба пронаћи
прави начин да се колеге анимирају и придруже друштву. Говорило се о комисијама које су
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формиране и препоручено је колегама да се придруже раду комисија. Заинтересовани за рад неке
комисије или секције могу да се јаве координаторима.
Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе, Библиотекарског друштва
Србије одржала је свој први састанак 2.04. 2013. на којој сам изабрана за заменика председника ове
Комисије. На предлог Весна Црногорац, именована је Радна група за израду програмске
декларације о FOI у следећем саставу: Татјана Брзуловић Станисављевић из Универзитетске
библиотеке "Светозар Марковић" као координатор групе; Весна Ињац из Народне библиотеке
Србије и Оливера Настић из библиотеке Музеја савремене уметности у Београду. Дошло се до
закључка да би било боље да чланови Радне групе буду из Београда, због ефикаснијег и лакшег
одржавања састанака. После прегледа докумената које смо прикупили, утврђено је да би за израду
декларације, било добро да узмемо као узорак неки од докумената FAIFE или IFLE. И пожељно је да
декларација буде у складу са Универзалном декларацијом Уједињених нација о правима човека, а
наоричито са чланом 19: «Сваки човек има право на слободу мишљења и изражавања; ово право
подразумева слободу поседовања сопственог мишљења без икаквих ограничења, као и слободу
тражења, примања и преношења информација и идеја преко било ког медија и без обзира на
границе.»

У оквиру прославе светског дана књиге 23.04.2013. на округлом столу посвећеном
ауторском праву а у организацији БДС-а говорила је Татјана Брзуловић Станисављевић „Ауторска
права за библиотекаре.“

У организацији БДС-а и за чланове друштва организовано је позвано предавање 8.05.2013. у
УБСМ где је Татјана Брзуловић Станисављевић говорила на тему „Ауторска права: појам, законска
регулатива и  библиотеке.“
На позив Матичне секције БДС Весна Вуксан одржала је позвано предавање у Народној библиотеци
Србије 4.12.2013. са темом „Веб окружење савременог библиотекара".
Весна Вуксан и Сања Антонић из ове подружнице су чланови Управног одбора Друштва, а Вера
Петровић председник Надзорног одбора БДС.
Весна Вуксан, члан подружнице УБСМ, била је председник жирија за доделу награде "Стојан
Новаковић".
Током целе године Весна Вуксан одржавала је мејлинг листу bibliotekari@googlegroups.com, на којој
отворену за све заинтересоване како чланове тако и оне који нису чланови БДС.
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

ПОДРУЖНИЦА ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

У 2013. години дошло је до поделе матичности  између Градске библиотеке Вршац и Градске
библиотеке Панчево. Библиотека у Вршцу постала је матична за општине Вршац, Алибунар, Бела
Црква и Пландиште, а библиотека у Панчеву је остала матична за Панчево, Ковин, Ковачицу и Опово.
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Због поделе надлежности није било активности у 2013. години, па је планиран састанак  за почетак
2014. године ради даљег договора о организацији подружнице.

Председник подружнице
Иван Стојановић

ПОДРУЖНИЦА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

Рад Подружнице Златиборског округа у 2013. години био је усмерен ка охрабривању библиотека
које су остале ван система COBISS да се у њега што пре укључе.

На редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије, 21. фебруара учествовала је
већина делегата из Подружнице. Иначе, у извештајној години Подружница је имала 36 чланова који
су платили чланарину, што је за 7 више него претходне године.

Библиотека у Пријепољу је 22. марта 2013. била домаћин састанка Подружнице Златиборског
округа. Осим устаљених анализа рада претходне године и упознавања са плановима за наредну
годину, на овом стручно-радном скупу највише се разговарало о потреби удруживања кадрова, па и
средстава на нивоу подружнице, како би се што квалитетније и што пре из сваке библиотеке
дигиталозовала пажљиво одабрана, пре свега, завичајна грађа.

Континуирано, библиотеке и библиотекари који су одмакли у раду у систему COBISS, током
године су улагали своје стручне капацитете како би и остатак библитека ушао у мрежу електронског
каталога. Веома нас радује да су и библиотеке из Нове Вароши, Сјенице и Прибоја постале чланови
мреже COBISS.

Од јуна до септембра реализован је пројекат „Заједнички летњи програм читања“ за дечја
одељења јавних библиотека, који је финансирао IBBY (Међународни одбор књижевности за децу и
младе) а чији је аутор и координатор, члан наше подружнице библиотекар Даниела Скоковић. У
пројекат су биле укључене све јавне библиотеке Златиборског округа.

Подружница и њени чланови  додатно се ангажују у припреми заједничког наступа издавача
из својих општина на Београдском сајму књига, посебно на прикупљању ваљаних информација о
издатим публикацијама и издавачима како би се формирао и штампао заједнички каталог под
називом Ужичко издаваштво - Ќаталог 2013. а књиге нашле на заједничком штанду на 58.
Међународном београдском сајму књига. Ове године, на штанду је било 129 нових наслова и 45
издавача из Округа.

Подружница је узела активно учешће у организовању и реализацији предавања за
библиотекаре Златиборског округа које је одржано 27. новембра у Народној библиотеци у Ужицу.
Теме предавања : „Заштита старе и ретке библиотечке грађе“. Ову тему је изложила је
дипломирани библиотекар саветник Оливера Стефановић, начелник Одељења старе и ретке књиге
НБС. Тему „Законски и подзаконски акти из области библиотекарства и културе“ изложио је
дипломирани библиотекар саветник Владимир Шекуларац, начелник Матичне службе НБС.

Уз пуну логистичку подршку чланова Подружнице, у децембру су одржани акредитовани
семинари под називом „Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку“. Како би обухватио
што више школских библиотекара, почетком децембра одржан је семинар у Новој Вароши за
општине Пријепоље, Прибој, Сјеница и Нова Варош, а крајем децембра и у Пожеги. Оба семинара је
похађало близу 60 школских библиотекара. Предавачи су биле: библиотекар саветник Драгослава
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Родаљевић, виши библиотекар Анђа Бјелић и библиотекар Ратка Вучковић.Посебно истичемо да је
у нашем Округу, у Народној библиотеци Ужице и Пријепоље, наставио  да ради сервис „Заштитник
грађана“ у коме је партнер у пројекту Библиотекарско друштво Србије. Ангажовани чланови
Подружнице Златиборског округа у органима, комисијама и секцијама БДС у овој години су :

Драгослава Родаљевић,члан УО БДС и члан Комисије за каталогизацију и класификацију;
Гордана Стевић, члан Надзорног одбора БДС и члан Комисије за културне програме;
Даниела Скоковић, Председник Комисије за међународну сарадњу;
Хадија Кријешторац, члан Комисије за завичајна одељења; Јасминка Ђурић Лаловић, члан Комисије
за завичајна одељења. Делегат наше подружнице, виши библиотекар Даниела Скоковић, добила је
награду Библиотекарског друштва Србије за 2013. годину „Најбољи библиотекар у јавној
библиотеци“.

председник Подружнице
Хадија Кријешторац

ПОДРУЖНИЦА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Севернобанатска подружница са даном 31.децембром 2013. године има укупно евидентираних 34
члана. Редовно се прате релевантни библиотечки сајтови и кретање у струци.
Из одржаних расправа на  састанцима наше Подружнице било је евидентно да сви имамо потребу и
тежњу за заједничким програмима. Да заједно урадимо посебне изложбене програме, дечије
програме и програме едукације.
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 2013-ој:

Јануара је у чоканској Библиотеци уприличено Предавање: Библиотечке услуге за особе са
инвалидитетом, предавање је одржала колегиница, библиотекар саветник у центру за слепе и
слабовиде НБС, мр Драгана Милуновић.

Априла смо у сенћанској Библиотеци уприличили наш други састанак који је био пропраћен
Презентацијом система узајамне каталогизације на COBISS платформи. Презентацију система
одржали су: Весна Стевановић, руководилац ВБС центра и Милорад Вучковић, начелник центра за
узајамну каталогизацију. На крају скупа је отворена дискусија.
Подружница има потребу да активније делује у 2014. јер су се заједнички пројекти показали као
добар вид сарадње, као  и заједнички одабир актуелних стручних тема, где отварамо дискусију,
долазимо до уједначених одлука са постојећим решењима које примењујемо у својим
Библиотекама, а то и јесте циљ, уједначавање у пословању рада. 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, но свима нам је јасно, да ће ове године, овакав вид сарадње бити отежан,
због усвојеног буџета који предвиђа нула динара.

председник Подружнице
Верица Ракић Јованов
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