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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦА
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2014.
Своје извештаје о раду за 2014.доставило је укупно 14 подружница закључно са 11.03.2015.
Следи преглед појединачних извештаја за сваку подружницу редоследом како су их
доставили њихови председници – интегрално.

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
УКУПНО:22 члана
ЗАЈЕЧАР – 3 члана
БОР – 5 чланова
КЛАДОВО – 3 члана
НЕГОТИН – 3 члана
КЊАЖЕВАЦ – 8 чланова
Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ), окупља библиотеке из
Бора, Зајечара, Књажевца и Кладова. Подружница је у складу са скромним могућностима наставила
са радом у 2014. години на унапређењу библиотечко-информационе делатности на подручју
Борског и Зајечарског округа. Захваљујући успешној сарадњу матичних библиотека у Бору и
Зајечару реализована су 4 стручна семинара, 1 за школске и три за јавне библиотеке:
Библиотекари из школских библиотека из оба Округа окупили су се поводом семинара који се
организовао у мају у Бору. Програм семинара са темом: Библиотека – место читања, учења,
истраживања... у реализацији Библиотекарског друштва Србије, акредитован је од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања РС. Семинар је похађао 31 полазник. За све полазнике је
припреман и штампан пропратни материјал.
Билиотекари из јавних библиотека похађали су семинар који је одражан и у Бору и у Зајечару
(ограничен број полазника на 20) са темом: Рад са корисницима у јавним библиотекама, у оквиру
које је реализовао предавање и радионице, а предавачи су били из Библиотеке Матице српске из
Новог Сада.
Акредитован програм Развојна библиотерапија као вид промовисања креативног читања у
библиотеци, реализован је октобру у Бору. Предавач је била Јелена Митровић, библиотрекар НБС.
Укупан број полазника је био 31.

ИЗВЕШТАЈИ ПОДРУЖНИЦА БДС ЗА 2014
.

Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама је тема акредитованог семинара чији је аутор
др Добрила Бегенишић из НБС, а реализован је у НБ Бор у Бору са 24 полазника.
Затим, Библиотека у Кладову је у септембру на конференцији „Градови и нематеријално наслеђе“
окупила не само библиотекаре из региона него и знатно шире, због чега је конференција попримила
атрибут међународне. Скуп је финансиран од стране Министарства културе и информисања РС.
Истовремено. забележено је учешће на стручним скуповима ван подручја Тимочке Крајине, на
којима су присуствовали библиотекари из наше Подружнице: у јуну у организацији Заједнице
библиотека, Библионет 2014. у Новом Саду, на скупу посвећеном раду са децом „Улога дечијих
одељења јавних библиотека у остваривању права деце на читање“ у Лазаревцу.
- Библиотекари из Подружнице су показали изузетну спремност за сарадњу по питању заједничких
проблема на решавању одређених стручних питања (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 Крјине: Бележницу, часопис НБ Бор и Библиопис, лист НБ Неготин.
Захваљујући међусобном слању линкова са занимљивим и корисним стручним текстовима у
електронској форми, интензивирано је праћење и других стручних гласила у земљи и шире.
- За подручје Тимочке Крајине од 2011. године Народна библиотека Бор је прикључена пројекту
Електронски приступ Заштитнику грађана који се спроводи у сарадњи са Библиотекарским
друштвом Србије и јавним библиотекама у градовима Србије. Овај пројекат се показао као веома
користан за све грађане из овога дела Србије, те је и Матична библиотека «Светозар Марковић» у
Зајечару добила приступ овом пројекту прошле године. С обзиром на интересовање све већег броја
грађана, у 2014. се наставило интензивније на раду у оквиру овога пројекта, у коме су библиотекари
из јавних библиотека из наше Подружнице имали активно учешће у упознавању јавности са циљем
овога пројекта.
Делегати Подружнице за Скупштину БДС учествовали су у раду Скупштине и библиотекари матичних
служби из Бора и Зајечара присуствовали су на два састанка Секције БДС за матичне библиотеке, у
Београду.
Поред свега наведеног, исказана је несебична хуманост и солидарност библиотекара на делу услед
поплава и бујичних наноса које су задесиле општину Кладово и Неготин.
Председник подружнице
Жаклина Николић

ПОДРУЖНИЦА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА
УКУПНО: 32 члана
КИКИНДА – 18 чланова
ЧОКА – 2 члана
НОВИ КНЕЖЕВАЦ – 3 члана
СЕНТА – 3 члана
КАЊИЖА – 6 чланова
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Севернобанатска подружница са даном 31.децембром 2014. године има укупно евидентираних 32
члана. Делегатати наше подружнице, на периодни мандат од четири године (2011. - 2015.) су:
председник-Верица Ракић Јованов; секретар-Висмег Адриана; члан-Радмила Перовић и Радован
Хорватов, члан. Редовно се прате релевантни библиотечки сајтови и кретање у струци.
Из одржаних расправа на састанку 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. Ове тежње се одвијају према потребама и у великој мери зависе од
финансијских могућности самих Библиотека.
Негује се одлична сарадња са Подружницом Друштва школских библиотекара за наш округ.
Из облика, у делу који се односи на афирмисање делатности и праћење савремених токова,
остварено је у 2014-ој:
Априла је у Ади, у Библиотеци „Сарваш Габор“, уприличено Предавање: Каталогизација (штампаних
и електронских ) серијских публикација и формирање и одржавање збирке серијских публикација,
предавача Бојане Вукотић из НБС.
На крају скупа отворена је дискусија и о новинама у струци, са којима су се библиотекари сусрели у
овој години, са Јавним набавкама књига и откупом Министарства за Библиотеке, са Акредитованим
семинарима и Ауторским хонорарима.
Наш други састанак се у октобру одржао у НБ „Јован Поповић“ Кикинда и пропраћен је
акредитованим сминарем: Развојна библиотерапија као вид промовисања креативног читања у
библиотеци, предавач Јелена Митровић НБС.
председник Подружнице
Верица Ракић Јованов

ПОДРУЖНИЦА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
Укупно – 46 чланова
Подружница Народне библиотеке Србије је у току 2014. године имала укупно 46 чланова, односно
за 10 чланова више него 2013. године. Ипак, то свакако није довољан број чланова Библиотекарског
друштва Србије (БДС) из највеће библиотеке у Србији која има укупно 246 запослених. 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 15.12. 2014. у Народној библиотеци Србије, која је помогла
организацију целе свечаности. Бројним библиотекарима и гостима обратили су се в. д. управника
Народне библиотеке Србије Светлана Јанчић, управник Библиотеке Матице српске Селимир
Радуловић и председница Библиотекарског друштва Србије Јасмина Нинков.
Награду "Стојан Новаковић" за 2014. годину, за књигу "Библиографија српских енциклопедија и
лексикона" добио је колега из НБС др Дејан Вукићевић, а повељу захвалности за допринос
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проучавању и развоју библиотекарства у Србији добила је Весна Ињац, дипломирани библиотекар
саветник из НБС.
Двоје чланова из НБС су чланови Управног одбора БДС (УО БДС): Бојана Вукотић и Весна Ињац.
Весна Ињац је била члан жирија за доделу награде "Стојан Новаковић"; преводила је текстове за
књигу резимеа за годишњу конференцију БДС, која је на тему "Медијска и информациона
писменост у друштву знања и библиотеке" одржана у НБС 3. октобра 2014., а као члан редакције
учесвовала је и у приређивању два броја "Библиотекара" који су објављени током 2014. године.
Колегиница Добрила Бегенишић из НБС члан је Надзорног одбора БДС.
Први број "Библиотекара" за 2014., био је тематски и посвећен Каталошкој пракси, приредила је
колегиница Ана Савић из НБС, председница Комисије за каталогизацију, а у том броју објављена је
рецензија "Каталошки универзум" в.д. урпавнице Светлане Јанчић, као и 8 радова колега из НБС
(Бранка Ристивојевић, Ненад Идризовић, Јелена Марковић, Маша Милорадовић, Срђан Славнић,
Нађа Стојковић, Ана Савић).
У другом броју "Библиотекара" за 2014., објављен је рад Весне Ињац "Архивирање веб баштине", а
колегиница Драгана Милуновић превела је два Ифлина документа ("Континуирано стручно
усавршавање: принципи и добра пракса", "Смернице за стручне библиотечко-информационе
образовне програме"). Драгана Милуновић је такође превела и "IFLA Интернет манифест 2014", који
је објављен на веб сајту БДС. Колегиница Недељка Ложајић из НБС превела је "IFLA Манифест за
библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању 2012" који је такође објављен на
веб сајту НБС.
БДС је 2014. објавило своју прву е-књигу "Међународни библиотечки манифести: IFLA / UNESCO",
коју су приредиле и редиговале преводе Весна Ињац и Драгана Милуновић. На иницијативу
Комисије за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе и Комисије за стручно
усавршавање библиотекара БДС, Управни одбор БДС је подржао објављивање ове публикације.
На Међународној научној конференцији БДС, која је на тему "Медијска и информациона писменост
у друштву знања и библиотеке" одржана у НБС 3. октобра 2014., учествовао је и стручњак из НБС
Небојша Ковачевић са излагањем "Друштво знања као идеолошки појам и судбина библиотека имају ли библиотеке душу?".
У НБС је у сарадњи са Друштвом и 2014. настављен циклус предавања "Библиотекари
библиотекарима", те је током 2014. у НБС одржано више предавања. Стручњаци из НБС су одржали
следећа предавања: "Иновације у националним библиотекама - позитиван однос према задатку"
(Биљана Ђорђевић, децембар 2014.); "Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама"
(Добрила Бегенишић, новембар 2014.); "Аутостопирање кроз метагалаксију" (Весна Александровић,
Тања Тасић, април 2014.); "Путујући библиотекар" (Милан Васиљевић и Станислава Гардашевић,
март 2014.).
У НБС је 26. децембра 2014. одржана и јавна расправа о изменама и допунама три библиотечка
закона ("Закон о библиотечко-информационој делатности", "Закон о обавезном примерку
публикација", Закон о старој и реткој грађи") коју је организовало Министарство културе и
информисања. Стручњаци НБС учествовали су и у изради измена и допуна наведених закона као
чланови радних група, као и на јавној расправи. Чланови БДС из НБС такође су активно учествовали
на јавној расправи одржаној у НБС о Закону о изменама и допунама закона о култури.
Чланови БДС из НБС су председници, заменици или чланови разних секција и комисија БДС:
Комисије за каталогизацију, Комисије за класификацију, Комисије за слободу информација и
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интелектуалне слободе БДС, Комисије за евалуацију и награђивање, Комисије за завичајне збирке,
Комисије за серијске публикације, Комисије за стручно усавршавање, Секција за матичне
библиотеке, Секције за развијање библиотечких услуга за особе са потешкоћама у читању. Велики
број састанака свих комисија и секција одржан је у НБС, а све оне ће поднети своје појединачне
извештаје о раду за 2014. годину.
Председник подружнице
Весна Ињац

ПОДРУЖНИЦА РАСИНСКОГ ОКРУГА
Укупно 19 чланова
Крушевац – 18 чланова
Трстеник – 1 члан
Подружница Расински округ при Библиотекарском друштву Србије у току 2014. године бројала је 19
чланова, тј. добили смо 3 нова члана у односу на неколико претходних година. Редовно смо се
консултовали око свих обавештења која смо уредно добијали свако на свој мејл. Овом приликом
бих нагласила да је то једна од најзначајнијих новина коју нам је друштво омогућило, да сви у
сваком моменту будемо обавештени о сваком значајном предавњу, преводу или било ком другом
догађају. Председник Подружнице редовно је прослеђивао важна обавештења другим општинским
библиотекама чији радници нису чланови Друштва у сврху информисаности и подизања нивоа
струке у округу, а и да би указао на значај присуства у Друштву библиотекара.
Наша библиотека имала је више предавања и радионица крајем протекле године,а већина их је
била део пројекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ за мрежу јавних библиотека
Србије.
Наша подружница је у сарадњи са матичном службом Библиотеке организовала је у новембру
гостовање предавача Јелене Митровић Бекић „Развојна библиотерапија као вид промовисања
креативног читања у библиотеци“ које је свим библиотекарима донело обавезних шест сати
стручног усавршавања. Том приликом било је присутно око четрдесет библиотекара из Расинског
округа.
Чланица наше подружнице Милица Стевановић представила је у Лиону на ИФЛА-иној
постконференцији „Историја библиотека“ у августу ове године, свој рад који се односио на то како
су друштвено-историјске прилике у земљи утицале на сручно гласило „Библиотекар“. О томе постоји
и прилог у последњем броју истоименог гласила.
Чланови наше подружнице активни су на састанцима комисија и секција при Друштву. Љубица
Петковић у Секцији за матичне библиотеке, Ивана Милутиновић у Комисији за стручно усавршавање
и Милица Стевановић у Комисији за културне програме.
Одржавамо завидну сарадњу и са библиотекама из других округа. Ове године су неки наши чланови
посетили и библиотеку у Краљеву и присуствовали предавању.
Посетили смо и Међународни сајам књига у Београду и том приликом у Народну библиотеку Србије
доставили књиге за библиотеке у поплављеним подручјима.
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Наши чланови били су и учесници прошлогодишњег Библионета, као и 19-ог сусрета библиографа у
Инђији.
Библиотека је и ове године организовала низ манифестација у циљу промовисања књиге и читања и
један велики научни скуп на нивоу читаве земље (Србија у рату 1914. год) а значајно је споменути
посете Руског и Француског амбасадора, као и конзула Америчке амбасаде.
Наши представници присуствовали су и обележавању Дана библиотекарског друштва, а том
приликом члан наше подружнице Милица Стевановић,која је и члан редакције, представила је
садржај најновијег броја Библиотекара.
Председник Подружнице
Ивана Милутиновић

ПОДРУЖНИЦА НИШАВСКОГ, ЈАБЛАНИЧКОГ, ПИРОТСКОГ, ПЧИЊСКОГ И ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА
Укупно: 71 члан
Ниш – 23 члана
Лесковац – 17 чланова
Пирот – 7 чланова
Димитровград – 3 члана
Алексинац – 11 чланова
Гаџин Хан – 10 чланова
Као и претходних година, и ове године су важна стручна питања и проблеми углавном решавани
електронским путем и телефонским консултацијама.Међутим, нерешив и увећан проблем у односу
на претходне године је врло слаба уплата годишње чланарине.
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.
Достављен је образложени предлог за доделу награде Библиотекарског друштва – ''Запис'' за 2014.
годину. Предложена је и награђена Весна Црногорац, секретар БДС.
Општинским јавним библиотекама достављени су спискови књига из редовног откупа Министарства
културе, пружена помоћ у избору и детаљна упутства за реализацију овог вредног и значајног
пројекта.
У сарадњи с Образовним центром Народне библиотеке Србије, у простору Народне библиотеке
''Стеван Сремац'' у Нишу је 29. и 30. маја у Библиотеци успешно реализована образовна обука у
оквиру законске обавезе о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака,
на акредитовану тему: Развојна библиотерапија као вид креативног читања у библиотеци.
Презентацију је слушао 71 библиотечко-информациони стручњак из јавних библиотека.
Јавним библиотекама је достављен допис и стандарди за годишњу принову књига и периодике за
2015. годину с потребним износом средстава, упутством и препоруком благовременог исказивања
потреба код оснивача.

ИЗВЕШТАЈИ ПОДРУЖНИЦА БДС ЗА 2014
.

Пошто јавне библиотеке имају проблем с куповином нових књига и периодичних издања због
процедуралних потешкоћа изазваних Законом о јавним набавкама, затражено је мишљење стручне
службе Народне библиотеке Србије.
С већином радника на матичним пословима договорена је сарадња и заједничка реализација
акредитованих програма за обавезно стручно усавршавање библиотечко – информационог кадра
јавних библиотека и размењена искуства у процесу реализације матичних функција.
У простору Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' у Нишу је 4. новембра успешно реализована
образовна обука на тему : Референсне услуге у библиотекама. Овај програм основног нивоа
намењен је библиотекарима јавних и школских библиотека. Циљ предавања је упознавање
полазника с основним појмовима везаним за референсни рад, облицима помоћи коју библиотекари
пружају корисницима у циљу задовољавања информационих потреба и демонстрација примера
изборa, коришћењa и претраживањa извора информација. На обуци су била присутна 62
библиотекара. Свим полазницима је накнадно достављена и презентација пројекта у електронском
облику.
Свим јавним и школским библиотекама с подручја матичних библиотека у Нишу, Врању, Лесковцу,
Прокупљу и Пироту, упућен је позив и материјал за јавну расправу о Нацрту закона о изменама и
допунама закона о библиотечко-информационој делатности, Нацрту закона о изменама и допунама
закона о обавезном примерку публикација и Нацрту закона о изменама и допунама закона о старој
и реткој библиотечкој грађи. Расправа је одржана 17. децембра у простору Народне библиотеке
''Стеван Сремац'' у Нишу.
Председник Подружнице
Драгослав Васић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА
Укупно: 29 чланова
Пожаревац – 10 чланова
Велико Градиште – 8 чланова
Голубац – 3 члана
Кучево – 3 члана
Жабари – 2 члана
Мало Црниће – 1 члан
Директорка Народне библиотеке Илија М. Петровић“ Пожаревац, Беба Станковић чланица је
Управног одбора БДС, Вера Зарић Митровић председница је Подружнице библиотекара
Браничевског округа, делегати: Данијела Радуловић-Божичковић из Народне библиотеке „Ђура
Јакшић“ Петровац и Маријола Момчиловић из Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште. Подружница библиотекара Браничевског округа има 29 чланова.
Чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа активни су учесници комисија и секција
друштва. Татјана Живковић чланица је Комисије за завичајне збирке, Рената Минић Комисије за
слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе и Комисије за серијске публикације.
Татјана Јовановић и Катарина Бели чланице су Комисије за стручну класификацију. Милена Родић и
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Зорка Стојановић чланице су Комисије за културне програме. Вера Зарић Митровић чланица је
Комисије за каталогизацију и чланица је Секције матичних библиотека. Све чланице су активне
учеснице састанака комисија и секција одржаних у 2014. години.
Међу програмима који су добили акредитацију за стално стручно усавршавање библиотекара
налази се и програм Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац – Упознајте се са
виртуелним светом рачунара – инфроматичко описмењавање. Ауторке програма су: директорка
Беба Станковић, виша дипл. библиотекарка Рената Минић и виша дипл. библиотекарка Катарина
Бели. У Библиотеци је покренута бесплатна обука Упознајте се са виртуелним светом рачунар –
информатичко описмењавање. Пројекат је намењен почетницима у овој области, првенствено
пензионерима и незапосленим лицима. Пријавило се 72 полазника. Радионицу су покренуле
Рената Минић, Катарина Бели и Беба Станковић. Тренутно је воде, Рената Минић и Татјана
Јовановић Негоицић. Одржана су три семинара по позиву, у Крагујевцу, Чачку, а у Пожаревцу у
оквиру састанка Подружнице библиотекарског друштва. Предавачи су били, Рената Минић, Татјана
Јовановић Негоицић и Беба Станковић. За потреба курса штампан је приручник.
Директорка НБ Беба Станковић, боравила је, по одобреном пројекту на конкурсу Министарства
културе и информисања, на студијском путовању у САД-у, од 28. маја до 26. јуна 2014. године.
Путовање је подразумевало боравак у Мортенсон међународном библиотекарском центру у
Урбана-Шампању, као и стручне семинаре у Спрингфилду и Чикагу. Боравак је намењен
стручњацима из различитих земаља света, са изузетно захтевним и садржајним програмом из
струке.
На 80. Светском конгресу библиотекара IFLA – Међународна федерација библиотечких удружења и
институција, учествовале су директорка НБ Пожаревац, Беба Станковић и Татјана Јовановић
Негоицић, дипл. библиотекарка са постер презентацијом – IT IS YOUR RIGHT TO KNOW. Конгрес је
одржан у августу месецу 2014. у Лиону, у Француској, са основном темом - Библиотеке, грађани,
друшва: окупљање ради знања. Беба Станковић изабрана је 2013. године за председавајућу
Специјалне интересне групе „Жене, информације и библиотеке“ у оквиру IFLA-е, за период 20132015. Такође је и ex officio чланица Сталног комитета секције Менаџмент библиотекарски удружења.
На IFLA-ином конгресу 2014. године директорка је организовала и водила активности ове
Специјалне интересну гупе (Women, Information and Libreries Special Interes Group). Извршила је
комплетну припрему за конгресне сесије за 2014. годину (технички послови, оглашавање позива,
извештаји, одабир радова за презентацију) а на самом Конгресу водила је: Open Business Meeting,
Заједничку сесију са Social Science Libraries Section – Librarians as change agents: finding, using and
managing data for social chage, Roung Table Discussion – Питања и одговори сесија, разговор и
размена искустава са колегама које су представљале радове и организаторима. Ово је прва
званична функција у IFLA-и за библиотекаре из Србије. На састанку Подружнице библиотекара
Браничевског округа, директорка Беба Станковић је присутне известила о 80. Конгресу IFLA-е
одржаном у Лиону у Француској као, о свом ангажовању на њему као и о стручном боравку у САД-у.
Дипломирана библиотекарка Татјана Јовановић Негодицић известила је о постер презентацији.
Дипл. библиотекар Оливер Стокић, је присутнима објаснио поступак јавних набавки који се тиче
библиотечко-информационе струке, тачније набавке књига.
После састанка Подружнице организовано је предавање за све библиотекаре Браничевског округа
на коме је Милена Костић из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду,
представила концепт бесплатних онлајн курсева доступних путем портала Coursera и EdX. Ови
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портали нуде преко хиљаду курсева из различитих области: криптографија, теорија игара, историја
рок музике, одрживи развој, програмирање, кинески за почетнике, финансије и бројне друге који
сваком полазнику пружају могућност да према сопственом избору, и у време које му одговара,
стекне знања највишег квалитета у свега неколико седмица. Представљен је и портал
Универзитетске библиотеке „Знање за све“ који нуди снимљена предавања познатих професора са
светских универзитета преведена на српски језик захваљјујући Клубу волонтера Универзитетске
библиотеке. Ово предавање део је пројеката Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ за
мрежу јавних библиотека Србије: пренос знања, садржаја и програма, које је финансирало
Министарство културе Републике Србије, до краја 2014. године. Библиотекари Универзитетске
библиотеке посетили су 26 градова у Србији и представили су најновија сазнања и препоруке из
области доживотног учења које данас путем интернета бесплатно нуде престижни светски
универзитети, као што су Берки, Стенфорд, Јејл, Пристон, универзитети у Токију, Лондону,
Копенхагену, и на стотине академских институција највишег ранга.
У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац вршено је прикупљање књига за помоћ
библиотекама које су страдале у мајским поплавама, које су задесиле земљу. Књиге су су
поклоњене Народној библиотеци у Кладову, чији је фонд знатно оштећен. У току мајских поплава,
успостављена су дежурства у Библиотеци. Директорка Беба Станковић, била је у сталном контакту са
директорима јавних библиотека у Браничевском округу. Извештаје о стању у библитоекама редовно
је слала Народној библиотеци Србије.
Сви библиотекари Браничевског округа, посетили су 59. Међународни београдски сајам
књига, како би се упознали са новом издавачком продукцијом и сходно томе, да планирају набавку
публикација за своје библиотеке.
Председник подружнице
Вера Зарић Митровић

ПОДРУЖНИЦА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА
Укупно: 9 чланова
Шабац – 3 члана
Владимирци – 2 члана
Љубовија – 3 члана
Мали Зворник – 1 члан
Библиотекари пет јавних библиотека у домену матичности библиотеке у Шапцу, окупљени
су у Подружницу библиотекара Мачванског округа (Шабац, Мали Зворник, Љубовија, Владимирци и
Коцељева).
Током претходне 2014. године изостале су планиране активности у оквиру Подружнице.
Поплаве које су током маја месеца девастирале подручје Округа, утицале су на то да пројектовани
планови буду померени, а потом и одложени.
Планови за наредни период обухватају ново окупљање у овиру сусрета библиотекара,
стручно усавршавање путем акредитованих семинара и рад на омасовљењу чланства Подружнице.
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Председник Подружнице
Небојша Цвејић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА
УКУПНО: 45 чланова
Сремска Митровица – 1 члан
Стара Пазова – 17 чланова
Пећинци – 2 члана
Инђија – 14 чланова
Рума - 11 чланова
Рад Подружнице библиотекара Срема у 2014. години одвијао се кроз редовне и традиционалне
активности, уз напомену да редовна Годишња скупштина није одржана.
Планом је било предвиђено да Годишња скупштина Подружнице библиотекара Срема буде
одржана крајем маја или почетком јуна 2014. Године. Домаћин је требало да буде Народна
библиотека „Симеон Пишчевић“ у Шиду. Управо у то време десиле су се велике природне непогоде,
које су захватиле и територију шидске општине. Због неизвесне ситуације и сходно томе отежаног
финансирања, одлучено је да се Скупштина одложи до даљег, у крајњем случају да се не одржи у
текућој години. Редовна Годишња скупштина Подружнице библиотекара Срема, која је и изборна,
биће одржана у 2015. години у Шиду.
С обзиром да Скупштина није одржана, нису разматрани 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.
Одржан је један састанка управе Подружнице на којима се разговарало о раду библиотека
Сремског округа, заједничким пројектима и проблемима, као и разним питањима везаним са
библиотечку струку. Том приликом формулисан је и програм планиране Скупштине.
Сабор библиотекара Срема, 51. по реду, одржан је 3. октобра 2014. године, у Српској читаоници у
Иригу. Стручна саопштења била су посвећена двема великим годишњицама – стогодишњици
почетка Великог рата и стопедесетогодишњици рођења Бранислава Нушића.
Бранка Драгосавац, библиотекар у Библиотеци града Београда, говорила је о страдању фондова
јавних библиотека у току Великог рата. Изложбу „Српски књижевници о Великом рату“ представила
је Милијана Дмитровић Торма, која је, заједно са Весном Петровић, приредила изложбу. Посетиоци
су имали прилику да изложбу погледају у просторијама Српске читаонице. Ауторке су библиотекари
у Библиотеци „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици.
О новцу као мотиву или главном лику у делима Бранислава Нушића бриљантно је говорио Светислав
Јованов, театролог из Новог Сада.
Најновији „Годишњак библиотека Срема“, гласило Подружнице библиотекара Срема, број 14 за
2013. годину, представила је Весна Степановић, библиотекар у Народној библиотеци „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији.
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Сваке године Подружница библиотекара Срема додељује Награду „Доситеј Обрадовић“, установи
или појединцу, за унапређење библиотечке делатности, развијање интереса за књигу и писану реч.
Овогодишњи добитник је Весна Степановић, библиотекар у инђијској Библиотеци, а награду јој је
уручила Наташа Филип, председник Комисије за доделу Награде и директор Народне библиотеке
„Доситеј Обрадовић“ у Старој Пазови.
Као добра пракса која има промотивну и подстицајну улогу у стваралаштву библиотекара, на Сабору
се увек представља један библиотекар писац. Овог пута то је била Дубравка Симовић, библиотекар у
Народној библиотеци Србије, о чијем раду је говорила Добрила Бегенишић, такође библиотекар у
националној библиотеци.
У уметничком делу програма учествовали су ученици Музичке школе „Петар Кранчевић“ из Сремске
Митровице, као и глумац Никола Станковић.
Након коктела у Српској читаоници, учесници су посетили манастир Мала Ремета, где их је
сестринство манастира дочекало уз срдачну добродошлицу, љубазну реч и богату трпезу. Овом
приликом Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ поклонила је књиге за манастирску
библиотеку, која је недавно стручно устројена.
Подружница библиотекара Срема постоји и непрекидно ради више од пет деценија. Поред осталих
активности, бави се и издавачком делатношћу. У 2014. години објављен је четрнаести број
Годишњака библиотека Срема. Ово гласило сремске подружнице Библиотекарског друштва Србије
излази редовно и сведочи о укупној активности свих сремских библиотека и њихових огранака.
Доноси стручне радове сремских библиотекара, као и текстове о догађајима везаним за књигу и
библиотекарство у Сремском региону.
Библиотекари Срема нису довољно присуствовали на саветовањима и семинарима у
организацији других библиотека и библиотекарских асоцијација. Тешка оскудица препрека је за
преко потребно стицање и размену знања и искустава.
Председник Подружнице
Весна Степановић

ПОДРУЖНИЦА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА
Укупно:35 чланова
Народна библиотека у Крагујевцу – 16 чланова
УБ у Крагујевцу – 1 члан
Библиотека Економског факултета – 1 члан
Библиотека у Лапову – 3 члана
Библиотека у Рачи – 3 члана
Библиотека у Баточини – 3 члана
Библиотека у Аранђеловцу – 6 чланова
Библиотека у Тополи – 2 члана

У раду Шумадијске подружнице учествују све, осим Општинске библиотеке „Др Драгиша
Витошевић“ у Книћу. У више наврата је контактирано са колегама (њих троје) из Кнића, али нисмо
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успели да их мотивишемо да се учлане. И поред обећања директорке да ће Библиотека да уплати
чланарину за троје запослених, то се није догодило.
Подружница је функционисала без проблема, а комуникација се одвијала углавном електронским
или путем телефона, како са члановима тако и са секретаром БДС која нас је редовно обавештавала
о свим активностима Друштва.
Сви делегати Подружнице присуствовали су Скупштини Друштва која је одржана 25. фебруара 2014.
Од када се 2013. године Народна библиотека „Вук Караџић“ из Крагујевца прикључила пројекту
Електронски приступ Заштитнику грађана у коме БДС има партнерски однос, кроз канцеларију је
прошао велики број грађана. Тако је било и 2014. године – два пута недељно, сви заинтересовани
су остварили контакт са Стручном службом Заштитника грађана.
Колегиница Данијела Вулићевић (Библиотека „Слово“ из Лапова) учествовала је у раду Комисије за
слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе, док су Виолета Јовичинац Петровић и
Томислав Кењић, из Матичног одељења НБКГ и у 2014. године, активно учествовали у раду Секције
за матичне библиотеке при БДС. Такође, многи чланови из општинских библиотека су присуствовали
предавањима, семинарима и конференцији које је организовало друштво.
Као и претходних година, БДС је обезбедило бесплатне пропуснице за Сајам књига.
Сви чланови су активно учествовали у прослави Светског дана књиге, као и дана Библиотеке.
Сарадња са колегама из високошколских и школских библиотека је добра, као и са члановима и
делегатима из наше подружнице.
Председник подружнице
Гордана Вучковић

ПОДРУЖНИЦА БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Укупно – 182 члана
Библиотека града Београда – 147
Библиотека ''Милутин Бојић'' – 12 чланова
Музеј града – 1 члан
Музеј примењених ум. – 1 члан
Библиотека у Лазаревцу – 12 чланова
Пореска управа Србије – 1 члан
Дом културе Студентски град – 1 члан
Историјски архив – 1 члан
ООШ ''В.Рибникар'' – 1 члан
Музеј савремене уметности – 5 чланова
Подружница Библиотеке града Београда је у току 2014. године имала укупно 182 члана. Од тог
броја 146 чланова је запослено у Библиотеци града Београда, 13 је из библиотеке „Димитрије
Туцовић“ из Лазаревца 12 из библиотеке „Милутин Бојић“ из Београда, четири члана су запослена у
новобеоградском Музеју савремене уметности, а чланови су и по један библиотекар из два
београдска музеја – Музеја града Београда и Музеја примењене уметности, један из Пореске
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управе, један из Огледне основне школе „Владислав Рибникар“ из Београда и један из Прве
обреновачке основне школе.
На основу ових података закључује се да је и даље Подружница Библиотеке града Београда
најбројнија у Библиотекарском друштву Србије, а у оквиру ње, највише чланова је запослено у
самој Библиотеци града Београда.
У фебруару 2014. године у Народној библиотеци Србије одржана је редовна годишња скупштина
БДС на којој је учествовало пет делегата Подружнице БГБ, као најбројније организационе целине
БДС-а.
Велики број чланова Подружнице БГБ БДС учествовао је током године у раду или је пратио
различите семинаре, радионице и друге видове активног стручног усаврашавања. Тако је, током
2014. године, 92 члана Подружнице БГБ БДС на различлите начине учествовало у раду
међународних конференција, семинара, радионица и округлих столова у земљи и иностранству, а
од тог броја 20 са својим радовима и предавањима; објављено је 16 радова наших чланова у
различитим стручним часописима, зборницима или као монографске публикације; ангажовано је 43
члана београдске подружнице у различитим пројектима и другим посебним активностима, а у
протеклој години завршило је, или је у току стручно усавршавање 22 члана наше подружнице, који
су је прошло кроз различите стручне обуке. Тако је на различите начине и у различитим видовима у
земљи и иностранству више од стотину чланова Подружнице БГБ БДС активно учествовало у
оспособљавању и унапређивању себе и колега, а последично и својих корисника, што доприноси
подизању нивоа библиотечке струке и стварању адекватне медијске слике о библиотекама у
друштву уопште. Чланови подружнице 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 и
одржана су три састанка у току 2014. године.
У Комисији за стално стручно усавршавање је пет чланова београдске подружнице и одржана су
два састанка у 2014. години.
У Комисији за завичајне збирке из Подружнице БГБ су четири члана и одржан је један састанак
прошле године.
Комисија за серијске публикације у којој су два члана београдске подружнице БДС одржала је два
састанка у 2014. години.
Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе је одржала два састанка
током 2014. године. Из београдске подружнице чланови ове комисије су четири колегинице.
Комисија за класификацију, чија су три члана из Подружнице БГБ БДС, у 2014. години одржала је
три састанка.
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.
Комисија за културне програме окупља више од десет чланова београдске подружнице БДС и
такође функционише више на неформалан начин, електронским путем.
Секција за матичне делатности одржала је два састанка у 2014. години, а у раду су учествовала два
члана Подружнице БГБ БДС.
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У Секцији за рад са децом / дечјим одељењима активан је један члан београдске подружнице, а
oсим креативних акција, одржан је и један званичан радни састанак секције у 2014. години.
У децембру, на Дан библиотекара Србије, додељене су традиционалне награде, а присутнима се
обратила и Јасмина Нинков из београдске подружнице. Доделу награда је пропратио знатан број
чланова Библиотекарског друштва Србије из Подружнице Библиотеке града Београда.
Председник Подружнице
Весна Арсић

ПОДРУЖНИЦА БМС И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА НОВОГ САДА
Укупно: 44 члана
Библиотека Матице српске 5 чланова
Библиотека Филозофског факултета – 25 чланова
Библиотека Природно математичког факултета – 10 чланова
Библиотека Правног факултета – 4 члана
Крајем 2013. године колегиница Татјана Ракић (Библиотека Матице српске) и Ирена Зечевић (БМС),
нису више у могућности да обављају функцију председника и заменика председника подружнице и,
сходно новонасталој ситуацији, на њихово место изабрани су нови чланови Подружнице.
Председница и заменица Подружнице:
1. Гордана Ђилас – Библиотека Матице српске (Нови Сад)
2. Виолета Ракић – координатор Секције за високошколске библиотеке – Библиотека
Филозофског факултета (Нови Сад)
Други заменик је Данијела Арсенијевић, са Правног факултета у Новом Саду.
Због одласка одређених колега у пензију урађене су измене на постојећем списку чланова
Подружнице из библиотеке Филозофског факултета и о томе је обавештена секретарка БДС Весна
Црногорац.
Током године чланови Секције и делегати у Скупштини БДСа су у сталном контакту и сарадњи,
разговарали су о изменама и допунама Закона о библиотечкој делатности, акредитованим
програмима за библиотекаре и о проблематици везаној за откуп књига у јавним библиотекама.
Председник Подружнице
Гордана Ђилас

ПОДРУЖНИЦА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА
Укупно: 30 чланова
Ужице – 14 чланова
Пожега – 5 чланова
Пријепоље – 4 члана
Ариље – 2 члана
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Чајетина – 4 члана
Златибор – 1 члан
У 2014. години, рад Подружнице обележили су редовни и квалитетни контакти између
библиотекара у Округу. Ти континуирани контакти су произвели благовремено информисање
билиотечких радника о свим важним дешавањима у библиотекарству. Пре свега, користан резултат
наших е-mail и телефонских контаката је повећан број библиотекара који се укључује у све видове
семинара, као и у образовне, едукативне и креативне програме. Такође смо инсистирали да се наш
библиотечки посао квалитетно побољша кроз размену искустава, синхронизацију програма, кроз
примере добре праксе и сл. Рећи ћемо и да је наша Матична библиотека Ужице веома добро
предводила и координирала библиотеке и библиотекаре Округа. Због разуђености територије,
недостатка средстава да библиотекари на све едукације, нова знања и сл. одлазе у Београд, велики
број квалитетних предавања је одржан у Ужицу, и на тај начин је омогућено да у великом броју
наше колеге долазе до значајног стручног усавршавања. Подружница је током целе године пратила
рад свих својих представника који су са веома великим учешћем радили у свим телима где нас
представљају: учешће на Скупштини Друштва, Управном и Надзорном одбору Друштва, секцијама и
комисијама Друштва. Најважније учешће и допринос чланова Подружнице, па и чланова БДС ван
Подружнице је исказано у пословима које овде посебно апострофирамо.
Из потребе да на неколико примера завичајних фондова из Србије и Црне Горе да поуке и
примере како се све могу конципирати и водити завичајни фондови, какав је њихов културолошки,
документациони, историјски значај, с намером и да се потцрта важност донаторства, легаторства у
настајању добрих завичајних збирки, на Светског дана књиге, 23. априла, Библиотека „Вук Караџић“
у Пријепољу је организовала округли сто са темом: Завичајни фондови, од завештања до поклона.
Учествовале су библиотеке иѕ Округа, Србије и суседне општине из Црне Горе. Подршку овом
програму осим нас из Округа дало је и БДС.
Јуна 2014. у Народној библиотеци Ужице, одржано је стручно предавање са темом “Развојна
библиотерапија као вид промовисања креативног читања у библиотеци“.
Предавач је била Јелена Митровић из Народне библиотеке Србије а предавање је уврштено у
програме сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2014. годину.
Пратило га је више од тридесет библиотекара из свих библиотека Округа.
У октобру 2014. године у Народној библиотеци Ужице одржано је стручно предавање
“Предметна и стручна класификација на три нивоа“. Предавач је била Илинка Смиљанић из Народне
библиотеке Србије, и ово предавање је уврштено у програме сталног стручног усавршавања.
Потсећамо, да у нашем Округу, током целе године у Народној библиотеци Ужице и Пријепоље ради
сервис Заштитник грађана. Један од партнера је БДС, који је у складу са препорукама ИФЛЕ дао свој
допринос и у пројекту IFLA / BDS – Транспарентност, добро управљање и слобода од корупције са
циљем да се ради на Промоцији људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника
грађана са грађанима
У Месецу књиге, октобру, уз добру активност библиотекара, на Београдском сајму књига, на
заједничком штанду нађу се све публикације изашле у овим општинама; изда се заједнички каталог
и врше промоције локалних издања.
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Подружницу чини 10 народних, општинских библиотека. У 2014. години, из Округа је чланарину
платило 30 библиотечких радника. Подружница блиско сарађује са библиотекама образовних,
здраствених и других институција.
председник Подружнице
Хадија Кријешторац

ПОДРУЖНИЦА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА
Укупно: 10 чланова
Зрењанин – 3 члана
Житиште – 1 члан
Нови Бечеј – 6 чланова
Из Средњобанатског округа број чланова БДС, нажалост, свео се на 10. Полазећи од времена и
околности у којима живимо лако се може објаснити овакво стање али се не може лако прихватити.
Библиотекари су суочени са озбиљним проблемима који доводе у питање њихово постојање и
егистенцију, а у таквој ситуацији приоритети су запослење и елементарно преживљавање али то не
сме да значи да струковна организација као што је БДС не треба да постоји.
Чланови Подружнице Средњобанатског округа су истовремено и чланови Актива библиотекара
Средњег Баната, раде у различитим библиотекама, па им се свакодневни посао често преплиће са
активностима које као Подружница организујемо.
Тако је у 2014. години организована промоција књиге др Гордане Стокић Симончић и др Жељка
Вучковића „Библиотеке и идентитет : пролегомена за историју модерног српског библиотекарства“ и
23. броја часописа „Читалиште“.
Са Међуопштинском организацијом слепих и слабовидих Матично одељење је почетком 2014.
године започело велику акцију едукације деце из основних школа о животу и раду особа са оваквим
инвалидитетом са акцентом на њихово учење, „читање“, образовање, обавештавање, коришћење
услуга библиотека и уопште на њихов живот са циљем приближавања оваквих особа видећим
лицима, упознавање и инклузију у све поре друштва. Планирано је и током године одржано 5
сусрета под радним називом „Да се боље упознамо“. У тим сусретима је обухваћено 400 деце
узраста трећег разреда основне школе и 50 ученика средње школе, узраста први и други разред, из
9 школа зрењанинске, житиштанске и новобечејске општине. Утисци су веома позитивни и
необично охрабрујући, деца постављају пуно питања и реагују сасвим природно и неочекивано
зрело за њихов узраст. Сви учесници у акцији деле мишљење да се резултати већ виде и да треба
акцију наставити.
Сви библиотекари Средњег Баната, независно у којој библиотеци раде и да ли је зрењанинска
библиотека као матична надлежна за њих, су организовани у активе, међусобно сарађују и помажу
једни другима. Изванредну сарадњу остварујемо и са Подружницом школских библиотекара и
другим институцијама у којима наша делатност и библиотекарство заузима значајно место.
председник Подружнице
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Душица Мандић

ПОДРУЖНИЦА УБ ''Светозар Марковић'' и ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА Беогарада
УКУПНО:51 члан
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 суформиране и препоручено је
колегама да се придруже раду комисија. Заинтересовани за рад неке комисије или секције могу да
се јаве координаторима.
Чланство у комисијама:
Комисија за слободан приступ информацијама и интелектуалне слободе, Библиотекарског
друштваСрбије постоји од 2013. Татјана Брзуловић Станисављевић је заменик председника ове
комисије и коордионатор радне групе за израду програмске декларације о FOI, у њеном саставу су и
Весна ињац из Народне библиотеке Србије Србије и Оливера Настић из библиотеке Музеја
савремене уметности у Београду.
Секција за развој и промоцију формалног образовања библиотекара, формирана у мају 2014.
Чланови из УБСМ: Весна Вуксан (секретар), Јелена Андоновски, Александра Тртовац
Комисија за каталогизацију (Александра Тртовац, УБСМ, члан
Комисија за класификацију формирана крајем 2013. године. Чланови из УБСМ: Јелена Ђурђулов и
Сунчица Глишић
Весна Вуксан и Сања Антонић из ове подружнице су чланови Управног одбора Друштва, а Вера
Петровић председник Надзорног одбора БДС.
Одржана предавања у организацији БДС-а:
Весна Вуксан, Изазови у библиосфери, 11. фебруар 2014. НБС
Истраживања:
Весна Вуксан, БДС пажљиво слуша - анкета и анализа, објављено у Читалишту под називом "БДС на
прагу промена" http://www.citaliste.rs/casopis/br25/vuksan_vesna.pdf
Награде:
Весна Вуксан, награда Најбољи библиотекар у високошколској библиотеци, децембар 2014
Конференција БДС-а:
Весна Вуксан, Милена Костић и Адам Софронијевић, предавање на годишњој конференцији БДС,
Савремени канали информационе писмености и доживотног учења.
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

Извештаје нису доставиле следеће подружнице:
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ПОДРУЖНИЦА УБ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА НИША
ПОДРУЖНИЦА ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА РАШКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА
ПОДРУЖНИЦА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

