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ЧЛАНСТВО
Библиотекарско друштво Србије са даном 31.децембар 2014. године има укупан број активних чланова 816, што је у
односу на 2013. за 117 чланова мање.
Укупна уплаћена чланарина у 2014.години износи 816.000,00 дин. База чланства се ажурира у екселу (excel) и
претражива је према: имену и презимену чланова, подружници, библиотеци у којој члан ради, чланској карти, години
уплате чланарине, активностима у Друштву (комисије секције, органи Друштва).

ПОДРУЖНИЦЕ
Библиотекарско друштво Србије има укупно 24 подружнице које у највећем одговарају географској односно
административној подели према окрузима у Србији. Заједничка подружница нишавског округа обједињује још следећа
4 округа: пчињски, пиротски, топлички и јабланички округ, те у територијалном смислу представља највећу
подружницу. Подружница Тимочке крајине такође обухвата два округа: борски и зајечарски.
Београд има укупно три подружнице: подружницу Народне библиотеке Србије, подружницу Библиотеке града Београда
и подружницу Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' и високошколских библиотека Београда. Нови Сад има
и подружницу Библиотеке Матице српске и високошколских библиотека Новог Сада.
Према броју чланова Друштва подружница, најбројнија је подружница Библиотека града Београда (182 члана) а
најмање бројна подружница Универзитетске библиотеке ''Никола Тесла'' и високошколских библиотека Ниша – само 5
чланова (од којих 2 из УБ ''Н.Тесла'' и 3 из факултетских библиотека Ниша).
Извештај о раду подружница – посебан документ који чине извештаји оних подружница које су њихови председници
доставили секретару БДС.
Стање чланства у градовима који су седишта подружница у 2014. години.
Уједно реч је о матичним библиотекама:
1.

Градска библиотека у Чачку - 1 члан.

12. Народна библиотека у Бору –5 чланова

2.

Народна библиотека у Нишу - 1 члан.

13. Библиотека Матице српске –5 чланова

3.

Библиотека у Сремској Митровици - 1 члан

14. Библиотека у Пожаревцу –10 чланова

4.

Народна библиотека у Краљеву - 1 члан.

15. Библиотека у Крагујевцу –10 чланова

5.

Градска библиотека у Панчеву –2 члана.

16. Библиотека у Ужицу –14 чланова

6.

Градска библиотека у Зрењанину - 3 члана

17. Библиотека у Крушевцу –16 чланова

7.

Народна библиотека у Јагодини –3 члана

18. Библиотека у Кикинди –18 чланова

8.

Библиотека шабачка –3 члана

19. Градска библиотека у Сомбору - 22 члана

9.

Библиотека у Новом Саду - 5 чланова.

20. Градска библиотека у Суботици – 35 чланова

10. Народна библиотека у Ваљеву - 5 чланова

21. Библиотека града Београда –146 чланова

11. Библиотека у Смедереву - 5 чланова
Остале матичне библиотеке које нису седишта подружница у 2014.

22. Библиотека у Лесковцу –17 чланова
23. Библиотека у Вршцу –11 чланова
24. Библиотека у Пироту –7 чланова
25. Библиотека у Зајечару – 3 члана
26. Библиотека у Врању –ниједног члана
27. Библиотека у Прокупљу –ниједног члана

УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор броји 15 чланова, од којих су председник, потпредседник и секретар Друштва чланови УО по функцији.
Управни одбор Друштва одржао је у 2014.години укупно два састанка у Народној библиотеци Србије и Библиотеци
града Београда, док је електронским путем одржао бројне консултације, договоре и донео важне одлуке и закључке.
25.фебруар 2014.
-

Утврђен и усвојен дневни ред редовне скупштине у фебруару
усвојен је предлог Програма рада Друштва за текућу годину (поднет Скупштини на разматрање и усвајање);
усвојени су: предлог Извештаја о раду Друштва са извештајима о раду подружница БДС у 2013.години
(поднети су Скупштини на усвајање);
усвојен је предлог Финансијског извештаја за 2013 (поднет Скупштини на разматрање и усвајање) ;
донет закључак да се Етички кодекс библиотекара не разматра на скупштини у фебруару већ да је потребна
још једна јавна расправа.

20.новембар 2014
На овом састанку:
- Утврђен дневни ред и ток свечане скупштине поводом Дана библиотекара Србије
- Донета Одлука да чланарина за 2015.годину остане иста као и за 2014. – 1.000,00 динара по члану.
- Донета Одлука о реорганизацији подружница у складу са Статутом
- Донета је Одлука да Весна Вуксан и Драгана Милуновић сачине квалитативну анализу анкете о БДС
Електронске седнице – само одлуке:
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03 - 04.фебруар 2014.
- Именована Комисија за сређивање старе архиве БДС: Весна Црногорац, Небојша Цвејић и Весна Ињац.
05-08. фебруар 2014.
- Усвојен Правилник о раду Секције за матичне библиотеке БДС.
12.марта 2014.
- Донета одлука да се упути Писмо Комисији за избор пројеката у библиотечкој делатности Министарства
културе због одбијања пројеката БДС, посебно због одбијања суфинансирања међународне конференције
после 10 година редовног финансирања.
18 - 21.марта 2014.
- Донета Одлука о месту и времену одржавања међународне конференције БДС, висини котизације и изабран
Организациони одбор Конференције
27 – 28.март 2014.
- Усвојен Правилник о раду Комисије за класификацију БДС
04 - 05.мај 2014.
- Донета Одлука о формирању Секције за промоцију формалног образовања библиотекара и одређена проф.др
Гордана Стокић Симончић за њеног координатора.
27.јул 2014.
Донета Одлука о објављивању прве електронске књиге БДС
07.октобар 2014.
Расписани конкурси за доделу награда БДС
24.октобар 2014.
Именована два жирија за доделу награда БДС
Жири за награду ''Стојан Новаковић'' : Проф. др Гордана Стокић Симончић, Филолошки факултет, Београд
Весна Ињац, Народна библиотека Србије, Београд и Драгослав Васић, Народна библиотека у Нишу
Жири за награде ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' : Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега, Небојша
Цвејић, Библиотека шабачка и Милун Васић, Библиотека Јагодина.
24.новембар 2014.
Донета Одлука да на јавној расправи поводом Нацрта измена и допуна закона о култури у Нишу учествује и заступа
интересе БДС секретар БДС, Весна Црногорац.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор Друштва одржао је 25.фебруара 2014. састанак у Народној библиотеци Србије на коме је разматран
Финансијски извештај Друштва за 2013.годину. Донета је Одлука којом се утврђује да је Друштво финансијски
пословало у складу са законом и финансијским планом те предложило Скупштини да усвоји Финансијски извештај за
2013.годину. Надзорни одбор Друштва чине: Вера Петровић Милановић, председник, Гордана Стевић и Добрила
Бегенишић, чланови.

СКУПШТИНА ДРУШТВА
У 2014.години Скупштина БДС је имала две седнице: редовну фебруарску и свечану поводом Дана библиотекара
14.децембра.
25.ФЕБРУАР 2014.
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Редовна седница Библиотекарског друштва Србије одржана је 25.фебруара 2014.године у Народној библиотеци
Србије са следћим дневним редом:
1. Верификација нових мандата делегата у складу Статутом БДС
2. Усвајање Записника са седнице Скупштине од 21.фебруара 2013.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду БДС са Извештајем о раду подружница, комисија и секција БДС за 2013.
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2013.
5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС за 2014.
6. Актуелна питања
На седници су разматрана и усвојена следећа документа:
Извештај о раду БДС за 2013. Финансијски извештај Друштва за 2013. годину као и Програм рада за 2014.

14.ДЕЦЕМБАР 2014. – 67 година БДС
Дан библиотекара, 14.децембар обележен је свечаном седницом у Народној библиотеци Србије 15.децембра,
понедељак, са следећим дневним редом:
1.

Поздравне речи –в.д.управника НБС, Светлана Јанчић, управник БМС Селимир Радуловић и председник БДС,
Јасмина Нинков.
2. Представљање две свеске часописа ’’Библиотекар’’ 1-2 за 2013. – Милица Стевановић
3. Додела награда и повеља БДС.
После поздравних речи в.д.управника НБС и управника БДС и председник Друштва је говорила о најзначајнијим
активностима Друштва у протеклој години, Милица Стевановић је представила нови број часописа Библиотекар,
уручене су награде и повеља Друштва за 2013.годину. Организацију Дана библиотекара помогла је Народна
библиотека Србије.
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МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА БДС
Међународна конференција на тему: '' МЕДИЈСКА И ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ У ДРУШТВУ ЗНАЊА И
БИБЛИОТЕКЕ'' у 2014.години одржана је у Народној библиотеци Србије 3.октобра. Конференцију није подржало
Министарство културе и информисања после 10 година подршке (није одобрило пројекат на конкурсу.
Одштампан је Зборник сажетака:
МЕДИЈСКА И ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ У ДРУШТВУ ЗНАЊА И БИБЛИОТЕКЕ': ЗБОРНИК сажетака са
међународне конференције одржане у Београду 3. октобра 2014 ; уредници Весна Црногорац, Јасмина Нинков. –
Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2014. - Тираж 200.

Представљено је укупно 15 реферата (од чега 2 уводна). Конференцију је пратило преко 100 библиотекара из Србије..
Учесници Конференције са ауторским и коуторским радовима:
ПРОФ. ДР ЈАДРАНКА ЛАСИЋ ЛАЗИЋ, ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ У ЗАГРЕБУ, ХРВАТСКА
ИНФОРМАЦИЈСКА ПИСМЕНОСТ У КОНТЕКСТУ
НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА КЕРОЛ БИН, АМБАСАДА САД У БЕОГРАДУ
ВИ СТЕ ОВДЕ, АЛИ ГДЕ СТЕ ВИ? БЕРНАДИЦА ИВАНКОВИЋ, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
СУБОТИЦА
ЗНАЧАЈ, МОГУЋНОСТИ И УЛОГА ЈАВНИХ
БИБЛИОТЕКА У РАЗВОЈУ МЕДИЈСКЕ И
ИНФОРМАЦИОНЕ ПИСМЕНОСТИ
ВЕСНА ВУКСАН / МИЛЕНА КОСТИЋ / АДАМ
СОФРОНИЈЕВИЋ, УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, БЕОГРАД
САВРЕМЕНИ КАНАЛИ ИНФОРМАЦИОНЕ
ПИСМЕНОСТИ И ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

ЕДИ БАРБРИ, ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ГРАДА ИПРА,
БЕЛГИЈА
БИБЛИОТЕКА КАО БИБЛИОТЕЧКА ЛАБОРАТОРИЈА САРАДЊА ИЗМЕЂУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ И
CODERDOJO
ДАНИЕЛА СКОКОВИЋ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПОЖЕГА / НЕБОЈША ЦВЕЈИЋ, БИБЛИОТЕКА
ШАБАЧКА
БИБЛИОТЕКАРИ И КОРИСНИЦИ НА ПУТУ
ИНФОРМАЦИОНЕ И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
ПРОФ. ДР ИСКРА АРСЕНОВА, ДРЖАВНИ
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА СТУДИЈЕ БИБЛИОТЕКАРСТВА И
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА,БУГАРСКА
ОДНОС ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА ПРЕМА ОТВОРЕНОМ
ПРИСТУПУ СЛУЧАЈ БУГАРСКЕ
РЕНАТА ОШТАРИЋ, МИРТА МАТОШИЋ,
СВЕУЧИЛИШНА БИБЛИОТЕКА У ЗАДРУ, ХРВАТСКА
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ИНФОРМАЦИЈСКА ЕТИКА КАО БИТАН СЕГМЕНТ
ИНФОРМАЦИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СТУДЕНАТА
КИРИЛ АНГЕЛОВ, БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО
МАКЕДОНИЈЕ, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ОДНОС ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ И МЕДИЈСКЕ
ПИСМЕНОСТИ
ХАДИЈА ЏИГАЛ КРИЈЕШТОРАЦ, БИБЛИОТЕКА “ВУК
КАРАЏИЋ” ПРИЈЕПОЉЕ
ИНФОРМАЦИОНО И МЕДИЈСКО ОПИСМЕЊАВАЊЕ
РУРАЛНОГ СТАНОВНИШТВА НА ПРИМЕРУ MICC
’’ИНФОБУС’’ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ
МАРИЈАНА ТЕНОДИ, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
СУБОТИЦА
МЕДИЈСКО И ИНФОРМАЦИОНО ОПИСМЕЊАВАЊЕ
НАЈМЛАЂИХ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
СУБОТИЦА

„ДРУШТВО ЗНАЊА“ КАО ИДЕОЛОШКИ ПОЈАМ И
СУДБИНА БИБЛИОТЕКА – ИМАЈУ ЛИ БИБЛИОТЕКЕ
ДУШУ?
ВЕСНА АРСИЋ / ЈАСНА БРКИЋ, БИБЛИОТЕКА ГРАДА
БЕОГРАДА
У (ДОБРОМ) ДРУШТВУ ЗНАЊА: БИБЛИОТЕКЕ КАО
ПОУЗДАНИ ЦЕНТРИ ИНФОРМАЦИОНО-МЕДИЈСКЕ
ПИСМЕНОСТИ
ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДЕТКО ПЕТРОВ“ ДИМИТРОВГРАД
НОВО ЛИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ: ПРОМОЦИЈА
АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКА ПУТЕМ МЕДИЈА
МИРЈАНА НЕШИЋ, БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
.PDF, .EPUB, .TXT, .JPG, .FLAC, .AVI, КОНВЕРТОВАЊЕ,
ЕКСТРАКТОВАЊЕ, ФОРМАТИРАЊЕ.. ДА ЛИ
ГОВОРИТЕ ОВАЈ ЈЕЗИК У БИБЛИОТЕЦИ?

НЕБОЈША КОВАЧЕВИЋ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
СРБИЈЕ

НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ ДРУШТВА
У складу са Статутом и правилницима о наградама Друштва
Жири за доделу Награде Стојан Новаковић у саставу: проф.др Гордана Стокић Симончић Филолошки факултет у
Београду, Драгослав Васић Библиотека у Нишу и Весна Ињац НБС донели су Одлуку за 2014 годину: Награду ''Стојан
Новаковић'' добио је: др Дејан Вукићевић, НБС за књигу: Библиографија српских енциклопедија и лексикона
Жири за доделу награда ''Запис'' и ''Најбољи библиотекар'' у саставу : Даниела Скоковић, Библиотека Пожега, Небојша
Цвејић Библиотека шабачка и Милун Васић Библиотека у Јагодини донео је следеће одлуке о наградама за 2014.годину :
 Награду ''Запис'''добила је Весна Црногорац, Библиотекарско друштво Србије.
 Награду ''Најбољи библиотекар у високошколској библиотеци'' добила је Весна Вуксан
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Награду ''Најбољи библиотекар у специјалној библиотеци'' добила је Милица Шевкушић из Београда

Повељу захвалности БДС за допринос развоју Друштва добили су:
 Весна Ињац, Народна библиотека Србије.
 Заштитник грађана, Саша Јанковић
 Завод за унапређивање образовања и васпитања

ЧАСОПИС ''БИБЛИОТЕКАР''
Захваљујући финансијској подршци Министарства културе објављене су две свеске часописа Друштва ''Библиотекар''
Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства,
ISSN 0006-1816, Год LV, св.1 (2014), св.2 (2014)
Полугодишње. - Тема бр. 1 (2014): Из каталошке праксе COBISS.SR-ID 427270
Радови су рецензирани и лекторисани; одређен је УДК број за сваки прилог; сви прилози садрже апстракте на српском и
енглеском језику, док је цео часопис уређен према Одлуци Министарства науке РС од јуна 2009.године о уређењу
научних часописа.
"Библиотекар" је научни часопис ( М53). Главни и одговорни уредник часописа је др Жељко Вучковић , док су остали
чланови редакције: проф. др Татјана Апарац Јелушић, Милица Стевановић, Весна Ињац и Весна Црногорац.
Библиотекар је у току јула и децембра 2014.поштом дистрибуиран на адресе библиотекара чланова БДС. Предат је и
обавезни примерак Народној библиотеци Србије.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРВА ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА У ИЗДАЊУ БДС

Библиотекарско друштво Србије објавило је своје прво е-издање: МЕЂУНАРОДНИ БИБЛИОТЕЧКИ МАНИФЕСТИ:
IFLA / UNESCO како би библиотечкој заједници Србије омогућило слободан и отворен приступ важним светским
документима на једном месту.
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.
Идеја приређивача је да се по први пут на једном месту прикупе и објаве преводи на српски најзначајнијих стратешких
докумената IFLA-е и UNESCO-a, пре свега манифести, објављени у последње две деценије по различитим стручним
часописима или на веб сајтовима удружења и установа у Србији.
Књигу су приредиле Весна Ињац и Драгана Милуновић које су уједно и редактори превода. Уредник издања је Весна
Црногорац која је уједно урадила и графички прелом књиге. Књига је у слободном приступу и пуном тексту доступна на
веб сајту Друштва.

IFLA – ЧЛАНСТВО
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions

Захваљујући подршци Министарства културе Друштво је и у 2014. години обновило чласнтво у IFLA-и у висини од 366
евра током септембра месеца. Министарство културе није одобрило учешће ниједног представника на IFLA Конгресу
који је 2014. био одржан у Лиону, Француска.
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EBLIDA ЧЛАНСТВО
EBLIDA- EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY, INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS/
Друштво је постало члан ЕБЛИДА-е у 2011.години захваљујући Министарству културе РС. Чланарину за ову европску
асоцијацију у 2014.а која је износила 535 евра Друштво није уплатило будући да је било ограничено на конкурисање код
Министарства културе са само 3 пројекта (Међународна конференција, Библиотекар и ИФЛА).

ПРЕВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНАТА МЕЂУНАРОДНИХ АСОЦИЈАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА
1.

''ДА ЛИ ЈЕДРИШ НА ТАЛАСИМА ИЛИ ПУШТАШ ДА ТЕ ПЛИМА НОСИ? / Riding the Waves or Caught on the
Tide: Insights from the IFLA Trend report, 2013). На веб сајту IFLA као и на веб сајту БДС
(http://bds.rs/wordpress/?p=714) доступан је превод на српском језику о IFLA трендовима 2013. – превела са
енглеског Весна Ињац Малбаша.

2.

''ИЗЈАВА О БИБЛИОТЕКАМА И РАЗВОЈУ'' (IFLA Statement on libraries and development) На веб сајту IFLA као
и на веб сајту БДС (http://bds.rs/wordpress/?p=746) доступан је превод на српском језику– превела са
енглеског Весна Црногорац

3.

IFLA ЛИОНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА И РАЗВОЈУ / Lyon Declaration on Access
to Information and Development - превела са енглеског Весна Црногорац
Већ у првих пар дана Декларацију је потписало више од 125 институција и удружења.
Први потписник Декларације из Србије је Библиотекарско друштво Србије.

4.

IFLA ИНТЕРНЕТ МАНИФЕСТ / – Internet Manifesto 2014 - ревидиранa верзијa коју је усвојио Управни одбор
ИФЛе у августу 2014. За Библиотекарско друштво Србије Интернет Манифест је са енглеског превела Драгана
Милуновић.

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА БИБЛИОТЕКАРИ БИБЛИОТЕКАРИМА
Наставак сарадње са Народном библиотеком Србије а у циљу интензивнијег деловања на развоју и унапређивању
библиотечко-информационе делатности Друштво је заједно са Народном библиотеком Србије наставило организовање
новог циклуса предавања „Библиотекари библиотекарима“ и у 2014.години.
Предавања су одржали:
1. Весна Вуксан: ''Изазови у библиосфери''
2. Весна Александровић и Тања Тасић: ''Аутостопирање кроз МетаГалаксију''
3. Добрила Бегенишић: ''Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама''.
4. Биљана Ђорђевић: '' Иновације у националним библиотекама - позитиван однос према задатку"
5. Милан Васиљевић и Станислава Гардашевић: '' Путујући библиотекар''.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРУШТВИМА БИБЛИОТЕКАРА
Већ традиционална сарадња са Друштвом библиотекара Мађарске која је започела 2010.године настављена је и у
2014. На њихов позив на овогодишњој 46. конференцији учествовала је председник Друштва, Јасмина Нинков.
Конференција је одржана у Мађарској од 18.до 20.јула. Све трошкове, смештај и пут – покрило је ДБМ.
Друштво је током године одржавало и контакте са такође традиционално успостављеном сарадњом са Хрватским
књижничарским друштвом. На њихов позив скуптшини ХКД у Сплиту средином октобра 2014.присуствовала је Весна
Црногорац, секретар Друштва. Све трошкове, смештај и пут – покрило је ХКД.

САРАДЊА СА ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА – пројекат ''ЛАКО ДО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА''
Пројекат ‘’Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима’’ који се
спроводи од краја 2012. до средине 2015. године има за циљ да допринесе већој видљивост институције Заштитника
грађана и да грађани стекну додатна знања о својим правима.
Пројекат се спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и народним библиотекама у 15 градова и
општина широм Србије из којих је грађанима омогућено да два пута недељно по два сата у унапред одређеним
терминима могу да контактирају правнике из стручне службе ЗГ путем скајпа,
У пројекту учујествују следеће народне библиотеке:
1. Народна библиотека из Ужица;
2. Народна библиотека „Вељко Петровић“ из Бачке Паланке;
3. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“ из Новог Пазара;
4. Народна библиотека „Вук Караџић“ из Пријепоља;
5. Народна библиотека из Бора;
6. Народна библиотека „Детко Петров“ из Димитровграда;
7. Народна библиотека „Радоје Домановић“ из Лесковца;
8. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ из Ваљева;
9. Градска библиотека из Вршца;
10. Матична библиотека „Светозар Марковић“ из Зајечара;
11. Народна библиотека „Радислав Никчевић“ из Јагодине;
12. Народна библиотека „Илија М. Петровић“ из Пожаревца;
13. Градска библиотека „Карло Бијелицки“ из Сомбора;
14. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка и
15. Народна библиотека „Вук Караџић“ из Крагујевца.
Све ове библиотеке су добиле одговарајућу опрему (компјутер, мултифункционални уређај/штампач и скенер, камеру и
слушалице за коришћење скајпа) која ће након завршетка пројекта остати у трајном власништву библиотека.
Пројекат финансијски подржава Влада Краљевине Норвешке а главни носилац пројекта је Заштитник грађана.
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У оквиру пројекта јуна месеца 2014.године био је организован конкурс за дечије цртеже „Људска права из мог угла“.
Додела награда у оквиру овог конкурса организована је уз помоћ Друштва у амфитеатру Народне библиотеке Србије а
на овој церемонији у име Друштва говорила је потпредседница, Весна Ињац.

СЕМИНАРИ ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКАРЕ
У 2014.години, одржани су семинари за стручно усавршавање школских библиотекара и наставника према одобреним
програмима Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), аутора Весне Црногорац и др Жељка
Вучковића.
Семинар БИБЛИОТЕКА МЕСТО ЧИТАЊА, УЧЕЊА, ИСТРАЖИВАЊА у сарадњи са Народном библиотеком у Бору
одржан је у мају месецу 2014. за 34 полазника, док је у априлу месецу одржан у ОШ ''Дринка Павловић'' у Београду за
15 полазника.
Семинар ФУНКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У РАЗВОЈУ КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА одржан је:
у шабачкој гимназији за 14 полазника, у Београду у ОШ ''Дринка Павловић'' у два термина за 53 полазника као и у
Новом Саду у Библиотеци Матице српске за 23 полазника.
Укупно близу 139 полазника у 2014.години.
Семинаре су реализовали аутори програма Весна Црногорац и др Жељко Вучковић док су сарадници у организацији
семинара у наведеним градовима били су Драгица Радетић (Бор), Небојша Цвејић (Шабац) и Гордана Ђилас (Нови
Сад). Реализатори семинара били су и Весна Ињац у Београду и Небојша Цвејић у Шапцу.
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ВЕБ САЈТ И СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
Веб страница Друштва је www.bds.rs . У 2014.години страницу је администрирала секретар Друштва. Сајт има
информативну структуру и у току је додавање садржаја поред редовних вести и најава. Постављање дигитализованог
''Библиотекара'' на сајт планирано је јпш у 2013. години, али није реализовано ни у 2014. години. Сајт је добро посећен.

Друштво на Фејсбуку
Средином 2010. године секретар БДС је креирала профил Друштва на социјалној мрежи – Фејсбук (Facebook), на коме
се објављују најважније информације о раду Друштва, библиотека, библиотекара, промоција читања, књиге и сл.Услед
нових правила уместо профила крајем 2011. направљена је страница на којој се такође објављују важне информације
из библиотекарства. Администратор странице је секретар Друштва Весна Црногорац, док је ''фанова'' странице 1301 (
на дан 11.фебруар 2015.).

Друштво на Твитеру и ЛинкедИНу
Крајем 2010. године отворен је и налог за социјалну мрежу Twiter за БДС. Администратор на Твитеру је Даниела
Скоковић из Пожеге која поставља значајне информације о библиотекарству и раду БДС. На јесен 2012. Отворен је и
налог на Линкедин мрежи, који води Весна Вуксан.
Друштво има и мејлинг листу чланова БДС: ''БДС ЧЛАНОВИ'' коју је оформила Весна Црногорац и преко које близу 250
чланова добија информације везане за библиотекарство, путем које сви чланов могу такође размењивати информације
везане за своје библиотеке и окружење.
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА
у

Учешће у јавним расправама поводом нацрта закона:
Члан Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама закона о библиотечко-информационој
делатности, коју је формирао Mинистар културе и информисања била је и председница Друштва, Јасмина Нинков.
Радна верзија овог Нацрта разматрана је на јавној расправи која је била спроведена од 8. до 29. децембра 2014. у
Новом Саду, Нишу и Београду.
На јавној расправи поводом Нацрта закона о изменама и допунама закона о култури која је била одржана у Нишу
учествовала је секретар Друштва Весна Црногорац која је изнела предлоге Друштва за јасније критеријуме у додели
статуса репрезентативности удружења.
Сајам књига:
Друштво је у сарадњи са Сајмом књига у Београду и ове године обезбедило пропуснице библиотекарима за посету
међународном сајму књига у Београду у октобру 2014. године.
Друштво је и у овом извештајном периоду сарађивало са другим сродним институцијама и организацијама:
Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Хрватским књижничарским
друштвом, Министарством културе и информисања, библиотекама свих типова у Србији, Америчком амбасадом,
Међународним сајмом књига и др.
Састанци Управног и Надзорног одбора као и редовна скупштина Друштва одржавани су и ове извештајне године у
просторијама Библиотеке града Београда и Народне библиотеке Србије.

ПРОЈЕКТИ ДРУШТВА код Министарства културе за 2014.
Од 2006.године Друштво редовно конкурише својим програмима код Министарства културе РС.
За 2014.годину Министарство је расписало конкурс у јануару 2014. године са ограничавајућим условима: '' само три
пројекта'' те је БДС било принуђено да планиране пројекте сведе само на три дугогодишња:


Издавања часописа Библиотекар за 2014 две свеске; - делимично одобрен, штампа две свеске у висини
272.000,00 дин.
 одржавање 12. међународне научне конференције на тему: Медијска и информациона писменост у
друштву знања и библиотеке –ОДБИЈЕН у целости
 чланство у IFLA-и и учешће на Конгресу 2014.- делимично одобрен, само чланарина за ИФЛУ у висини
од 45.000,00 дин.
С обзиром на чињеницу да је Министарство културе у односу на претходне године одбило значајне, дугогодишње
пројекте Друштва УО БДС је упутио јавно писмо члановима Комисије Министарства која је одлучивала о избору
пројеката у коме је Друштво изразило своје незадовољство таквом непрофесионалном одлуком. Чланоци Комисије
којима је писмо упућено: Тамара Бутиган и Татјана Суботин, НБС, Душица Грбић и Марија Јованцаи, БМС.
Евидентан је пад суфинасирања редовних пројеката БДС од стране Министарства културе из године у годину:





У 2011.години одобрена средства за пројекте – 1.059.000,00 дин.
У 2012.години одобрена средства за пројекте – 872.000,00 дин.
У 2013. години одобрена средства за пројекте - 412.549,50 дин.
У 2014.- години одобрена средства за пројекте - 317.000,00 дин.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БДС ЗА 2014. ГОДИНУ

Нерешена питања: РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ ДРУШТВА
Друштво је још у 2011.години поднело Министарству културе и информисања захтев за стицање репрезентативности
удружења у складу са новим Законом у култури и предало Министарству обиман материјал у 8 примерака. Како ни
после две године Друштво није добило никакав одговор, председник и секретар Друштва су током 2013.године
разговарале са представником Министарство културе задуженим за ово питање, који је тада ''очекивао формирање
нове Комисије''. Друштво је тада предало нов, такође обиман материјал (Формулар, извештај о најважнијим програмима
Друштва од његовог оснивања 1947. чланство, историјски преглед БДС, кадровску опремљеност, писмо потврде НБС
да Друштво да има седиште и опрему...) али никакав одговор поново НИЈЕ добило. Ни после питања и подсећања
електронском поштом.
Променама у Министарству културе у септембру 2013. Друштво је добило незванична обећања да ће проблем бити
решен, те да ће Друштво свакако добити овај статус који му припада. Ово се на жалост није догодило ни до краја 2014.
године. Ниједан званичан одговор Министарство није упутило Друштву ни негативан, ни позитиван.
Имајући у виду услове из важећег Парвилника о стицању репрезентативности БДС испуњава све услове да му
припадне овај статус, али ћутање посебно јер је само библиотечко – информациона делатност без овог статуса.

ОСТАЛО
Друштво је у 2014. години добило другу, мању канцеларију бр.237б у Народној библиотеци Србије. У канцеларији нема
компјутера, штампача ни телефона. У њој се сада налази сва архива Друштва почев од 1948.до 1989. године, као и сва
архива од 2006.године. Посао излучивања односно сређивања старе архиве Друштва поверен је комисији коју је
оформио УО и која ће овај посао завршити до краја 2015.године.
У канцеларији се налазе и остала административна архива,часопис '' Библиотекар'', зборници, награђене књиге, док се
текућа финансијска архива налази код Агенције која води рачуноводство за Друштво у Нишу.
Друштво од опреме има штампач (Samsung SCX 4300) и факс, скенер, копир апарат HP Officijet J4580.
Све обавезе према другим институцијама ускладу са законима су уредно извршаване: редовна предаја пореских
пријава, предаја МУН образаца, рад са рачуновођом Друштва, праћење законских прописа и др.

Извештаји о раду подружница, комисија и секција Друштва у 2014.су саставни део овог Извештаја.
СКУПШТИНА ДРУШТВА УСВОЈИЛА ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ НА СВОЈОЈ СЕДНИЦИ
ОДРЖАНОЈ 17.МАРТА 2015. У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Секретар Библиотекарског друштва Србије
Весна Црногорац

