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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2018.

Библиотекарско друштво Србије (БДС), као најбројније и најстарије удружење у
библиотечко-информационој делатности и једно од највећих удружења у култури у
Републици Србији, у 2017. години је наставило своје функционисање у складу са законом
и Статутом БДС, као и реализацију низа активности предвиђених Програмом рада БДС у
2017. години. Протекла година била је и година јубилеја, седамдесет година оснивања
Друштва библиотекара Народне републике Србије у Београду 14. децембра 1947. године,
па је БДС део својих активности у 2017. години усмерило ка обележавању јубилеја, као
што су Свечана скупштина БДС одржана 14. децембра 2017. у Народној библиотеци
Србије, пригодна изложба архивске и документарне грађе отворена у НБС током
одржавања XIV Конференције Друштва, односно објављивање другог броја научног
часописа „Библиотекар“ за 2017. годину посвећеног теми јубилеја БДС.
У 2017. години реализовано је или започето пет великих пројеката Друштва, захваљујући
иницијативи чланова БДС који су предложили, написали и реализовали пројекте, којима
су обезбеђена значајна додатна средства поред средстава од чланарина за
функционисање Друштва. Додатна средства током 2017. године искоришћена су за
богатију издавачку делатност БДС, организацију тродневне Конференције БДС у
децембру 2017, учешће чланова Друштва на стручним скуповима у иностранству, као и за
развој међународне сарадње и реализацију пројеката који имају директну подршку IFLA,
а које БДС води као координатор.
Друштво је у земљи било активно на многим пољима (кроз своје форуме, акредитовани
стручни семинар, јавне расправе, дописе надлежним телима, јавним саопштењима, итд),
укључујући се у складу са својом мисијом и смислом постојања у оним случајевима када
је члановима и колегама у целој земљи била потребна стручна или професионална
подршка, али и заштита професионалног интегритета и статуса библиотека и
библиотечких радника. Том приликом БДС није правило разлику између чланова
Друштва и осталих колега.
Поред активности у земљи БДС је током 2017. године значајно унапредило међународну
препознатљивост и сарадњу, кроз одобрене међународне пројекте, чланство у IFLA и
EBLIDA, учешћем чланова БДС на IFLA светском конгресу у Вроцлаву 2017, односно кроз
сарадњу са сродним удружењима у региону и Европи.
Протекла година донела је повећање броја чланова БДС у односу на 2016. годину, али и
даље нерешено питање веће активности стручних тела Друштва (секција и комисија), као
и активнијег рада свих подружница Друштва. Дугорочно гледано, неопходно је
обезбедити стабилност у раду подружница и стручних тела БДС због потребе да се кроз
функционисање ових тела изврши расподела послова којима се Друштво бави или ће се
бавити у складу са потребама и жељама чланова, као и боља подела надлежности која би
подразумевала укључивање већег броја колега у одлучивање.
Од неостварених или незавршених активности БДС у 2017. години, према усвојеном
Програму рада БДС у 2017. години, на првом месту треба издвојити стицање статуса
репрезентативног удружења, као и стварање Дигиталне библиотеке БДС, усвајање
Етичког кодекса библиотекара и наставак рада на изменама и допунама Статута БДС. Ове
активности пренеће се у план рада БДС за 2018. годину.
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Чланство
У 2017. години број чланова БДС са плаћеном чланарином био је 760. Број чланова
утврђен је на основу уплата чланарина током 2017. године, док је у електронској
Приступници БДС на сајту Друштва укупно 707 чланова оставило своје податке, што
указује да нису сви чланови БДС са плаћеним чланством попунили и Приступницу.
У односу на 2016. годину (629 чланова) број чланова је увећан за 131, што представља
повећање од 20,8%.
Чланство у БДС остварује се на добровољној основи, односно жељи појединаца да буду
чланови Друштва (чл. 7 Статута БДС). Једна од обавеза редовних чланова БДС јесте и
уплата чланарине, што је извор основног статистичког податка о броју чланова БДС у току
календарске године. Чланови БДС од 2017. године требало би да обавезно попуне и
Приступницу на адреси http://bds.rs/wordpress/?page_id=112, јер су ти подаци основа за
ажурну базу података о члановима БДС. Приступница се попуњава само једном.
Управни одбор (УО) БДС на седници од 24. јануара 2017. донео је одлуку о висини
чланарине за 2017. годину, која је непромењена у односу на претходне године и износи
1.000 динара. На истој седници УО БДС донео је одлуку да је рок за плаћање чланарине
31. март 2017. године. Плаћањем чланарине до тог рока делегати Скупштине БДС имају
право на учешће у раду Скупштине Друштва. Чланство у БДС остварује се и за чланарине
које се плаћају након датог рока, али ти чланови БДС не могу учествовати у раду
Скупштине БДС као делегати за текућу годину, односно представљати своје подружнице.
Током 2017. године урађено је и усвојено од стране УО БДС графичко решење нових
чланских карти БДС са сталним чланским бројем, које су штампане у формату и по
изгледу нових личних карти, двојезично. Првих 600 чланских карата подељено је до Дана
библиотекара члановима Друштва. Средства за дизајнера и израду картица обезбеђена
су из прихода БДС од чланарина. У овој години наставиће се са израдом нових чланских
карти, док ће на сајту БДС бити постављен списак чланова БДС.
БРОЈ ЧЛАНОВА БДС
ПОДРУЖНИЦА
Подружница Севернобачког округа
Подружница Средњебанатског округа
Подружница Севернобанатског округа
Подружница Јужнобанатског округа
Подружница Западнобачког округа
Подружница Јужнобачког округа
Подружница библиотекара Срема
Подружница Мачванског округа
Подружница Колубарског округа
Подружница Подунавског округа
Подружница Браничевског округа
Подружница Шумадијског округа
Подружница Поморавског округа
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Тимочка подружница
Подружница Златиборског округа
Подружница Моравичког округа
Подружница Рашког округа
Подружница Расинског округа
Подружница Нишавског округа
Подружница Топличког округа
Подружница Пиротског округа
Подружница Јабланичког округа
Подружница Пчињског округа
Београдска подружница
Подружница специјалних библиотека*
Подружница Библиотеке Матице српске и
Универзитета у Новом Саду
Подружница Универзитетске библиотеке и
Универзитета у Београду
Подружница Народне библиотеке Србије
(Косовска Митровица)
УКУПНО
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* Подружница специјалних библиотека се у извештају за 2016. годину бројала у оквиру чланства
Подружнице библиотека града Београда

Подружнице БДС
У 2017. години рад БДС остваривао се кроз 28 подружница Друштва, организованих
претежно према територијалном принципу. Одлука УО БДС из 2016. године о броју и
величини подружница остала је на снази у 2017. години.
1. Подружница Севернобачког округа
2. Подружница Средњебанатског округа
3. Подружница Севернобанатског округа
4. Подружница Јужнобанатског округа
5. Подружница Западнобачког округа
6. Подружница Јужнобачког округа
7. Подружница библиотекара Срема
8. Подружница Мачванског округа
9. Подружница Колубарског округа
10. Подружница Подунавског округа
11. Подружница Браничевског округа
12. Подружница Шумадијског округа
13. Подружница Поморавског округа
14. Тимочка подружница
15. Подружница Златиборског округа
16. Подружница Моравичког округа
17. Подружница Рашког округа
18. Подружница Расинског округа
19. Подружница Нишавског округа
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20. Подружница Топличког округа
21. Подружница Пиротског округа
22. Подружница Јабланичког округа
23. Подружница Пчињског округа
24. Београдска подружница
25. Подружница специјалних библиотека
26. Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду
27. Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду
28. Подружница Народне библиотеке Србије
Најбројнија подружница БДС у 2017. години била је, као и 2016. године, Подружница
Јужнобачког округа са 71 чланом. У односу на 2016. годину значајније се процентуално
повећао број чланова у следећим подружницама: Срем (са 31 на 48), Мачвански округ (са
8 на 23), Подунавски округ (0 у 2016, 17 у 2017), Поморавски округ (са 5 на 16), Тимочка
подружница (са 19 на 36), Златиборског округа (са 31 на 39), Рашког округа (са 10 на 21),
Топличког округа (са 8 на 18), Пиротског округа (са 10 на 18), Београдске подружнице (са
44 на 65), Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду (24 у
2016, 36 у 2017), Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду (31 у
2016, 51 у 2017), Подружнице НБС (35 у 2016, 57 у 2017). У 2017. години један члан БДС је
и са подручја Косова и Метохије.
Као позитиван тренд потребно је нагласити да су неке подружнице током 2017. године
број чланова подигле са нуле, као у случају Подунавског и Пчињског округа. Истовремено,
у најбројнијој Подружници Јужнобачког округа дошло је до пада броја чланова за 21 у
односу на 2016 (са 92), као и значајнијег пада броја чланова БДС у Западнобачком округу
(са 31 на 14), Нишавског округа (са 43 на 16), Јабланичког округа (са 20 на 11). Као
негативну карактеристику истичемо и да три подружнице немају минималан број чланова
(10) утврђен од стране УО БДС. Анализа броја чланова БДС по окрузима показује да је
веће ангажовање Управе БДС и чланова Друштва потребно на југу и северу земље,
укључујући и град Ниш као значајан центар у Србији. Са друге стране, позитивно је да се
број чланова увећава у Београду (на крају 2017. године скоро 200 чланова Друштва је са
територије Београда), где је 2016. године дошло до највећег пада.
У 2017. години УО БДС донео је одлуку о измени назива Подружнице библиотека града
Београда у Београдска подружница, на иницијативу чланства те подружнице, која је
током 2017. године активирала свој рад са новим органима подружнице.
У циљу квалитетнијег рада подружница, свака подружница организоваће свој рад према
унифицираном пословнику о раду. Драгица Радетић и Весна Степановић из УО БДС
задужене су да саставе предлог Пословника о раду подружница који ће се примењивати у
раду свих подружница. Доношење овог Пословника планира се у 2018. години.

Скупштина БДС
Скупштина БДС је највиши орган управљања Друштвом и чине је представници свих
чланова Друштва. Сваку подружницу на Скупштини заступају по четири представника:
председник подружнице и три представника којe бира подружница.
БДС - Извештај о раду за 2017. годину

5

У 2017. години одржане су две редовне Скупштине (24. фебруар и 19. мај 2017) и Свечана
скупштина БДС поводом обележавања 70 година од оснивања и постојања Друштва 14.
децембра 2017. године.
Скупштине БДС у 2017. години
24. фебруар 2017 – Четврта редовна скупштина (присуствовало 68 делегата)
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 23. новембра 2016.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и
подружница БДС у 2016. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2017. години
5. Избор Радне групе БДС за израду Предлога измена и допуна Закона о
библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за
стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности
6. Текућа питања
Одлуке:
1. Усвојен је Извештај о раду Библиотекарског друштва Србије и Извештај о раду
подружница БДС у 2016. години
2. Скупштина БДС није усвојила Финансијски извештај БДС за 2016. годину због
непотпуних података
3. Усвојен је Програм рада БДС у 2017. години
4. Скупштина је именовала Радну групу за израду Предлога измена и допуна Закона
о библиотечко-информационој делатности и Правилника о ближим условима за
стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности у коју су
предложени: Татјана Богојевић, Татјана Брзуловић Станисављевић, Весна Вуксан,
Жељко Вучковић, Јелена Глишовић, Бранка Драгосавац, Гордана Ђоковић, Ана
Ивковић, Александра Кручичан, Маша Младеновић, Мирјана Радовановић
Пејовић, Иван Стојановић, Гордана Стокић Симончић, Небојша Цвејић, Новка
Шокица Шуваковић.
19. мај 2017 – Пета редовна скупштина (присуствовало 66 делегата)
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 24. фебруара 2017. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину
3. Извештај о пројектима БДС у 2017. години
4. Обележавање јубилеја БДС 1947-2017.
5. Текућа питања
Одлуке:
1. Одлука о усвајању финансијског извештаја БДС за 2016. годину
Др Бранка Драгосавац, запослена у Библиотеци Правног факултета Универзитета у
Београду, након 5. тачке одржала је стручно предавање са темом „Век ипо јавних
библиотека у Србији: од грађанских иницијатива до државних институција“.
14. децембар 2017 – Свечана скупштина БДС посвећана јубилеју БДС 1947-2017.
Дневни ред:
1. Поздравне речи
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2. Уручење награда БДС за 2017. годину
3. Свечана беседа поводом јубилеја БДС: Светлана Јанчић
4. Музички програм
Свечаној скупштини БДС присуствовало је преко 200 колега из земље и иностранства, као
и регистрованих учесника XIV Конференције БДС. Библиотекарима се обратиo др Богдан
Трифуновић, председник БДС, Владан Тријић, заменик управника НБС и Новка Шокица,
БМС, након чега су уручене награде БДС:
 Запис – проф. др Жељко Вучковић за развој библиотечко-информационе
делатности и библиотекарства
 Стојан Новаковић – др Бранка Драгосавац за оригинално ауторско дело на српском
језику из области библиотечко-информационе делатности “Јавне библиотеке у
Србији од 1901. до 1918. године”, 2016.
 Најбољи библиотекар – Марина Неђић, Библиотека града Београда, за значајне
резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности
Светлана Јанчић се обратила Скупштини својом беседом о историјату библиотекарства у
Србији и БДС, након чега јој је уручена Повеља захвалности БДС.

Управни одбор
Управни одбор БДС броји 15 чланова, председник, потпредседник и секретар БДС су
чланови УО по функцији, док 12 чланова УО бира Скупштина Друштва на предлог
подружница БДС.
Чланови Управног одбора БДС за мандат 2015-2019. година су:
 Богдан Трифуновић, председник
 Беба Станковић, потпредседник
 Бојана Вукотић, секретар
 Нада Арбутина (Београдска подружница)
 Дејан Вукићевић (Подружница НБС)
 Весна Вуксан (Подружница УБСМ и Универзитета у Београду)
 Гордана Ђилас (Подружница БМС и Универзитета у Новом Саду)
 Ана Ивковић (Подружница Колубарског округа)
 Милица Кирћански (Подружница Јужнобачког округа)
 Маша Младеновић (Подружница Севернобачког округа)
 Радмила Перовић (Подружница Севернобанатског округа)
 Драгица Радетић (Подружница Тимочке крајине)
 Даниела Скоковић (Подружница Златиборског округа)
 Весна Степановић (Подружница библиотекара Срема)
 Весна Црнковић (Подружница Поморавског округа)
Седнице Управног одбора БДС у 2017.
У току 2017. године одржано је шест седница Управног одбора:
 24. јануара 2017.
 24. фебруара 2017.
 4. маја 2017.
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19. маја 2017.
19. септембра 2017.
29. новембра 2017.

24. јануар 2017.
 Донета одлука о износу (1.000,00 РСД) и року за плаћање чланарине (31.03.2017);
 Заказана је седница Скупштине БДС за 24.02.2017. у 12,00 сати у Амфитеатру
Народне библиотеке Србије;
 Поднесен је Извештај о раду Управног одбора БДС у 2016. години (Бојана Вукотић,
секретар БДС);
 Дискутовало се о раду БДС у 2016. години;
 Изнесени су предлози за програм рада БДС у 2017. години;
 Расправљало се о изменама и допунама Правилника о звањима – предложено је
да се на следећој седници Скупштине формира радна група састављена од
представника разних типова библиотека која ће покренути иницијативу за измене
и допуне „Закона о библиотечко-информационој делатности“ и „Правилника о
ближим условима за стицање виших стручних звања“;
 Разматране су могућности за организовани одлазак на IFLA годишњу конференцију
 Весна Вуксан је чланове Управног одбора информисала о свом учешћу у раду IAP
(International Advocacy Programme).
24. фебруар 2017.
 Богдан Трифуновић је укратко изнео Програм рада за 2017. годину који је
једногласно усвојен;
 Члановима Управног одбора представљени су предлози за визуелно решење
чланске карте;
 Богдан Трифуновић је именован за уредника зборника радова „Корисници
библиотечких услуга“.
4. мај 2017.
 Расправљало се о предложеном тексту Пословника о раду Управног одбора БДС, а
усвајање је одложено за седницу која ће се одржати 19. маја 2017. године;
 Представљени су пројекти БДС у 2017. години:
 Дискутовало се о теми Конференције - Гордана Ђилас је предложила тему „Како
промовисати библиотекарство према широј заједници“, а Даниела Скоковић тему
„Јавно заговарање за библиотеке“;
 Утврђено је како ће изгледати чланске карте БДС.
19. мај 2017.
 Усвојен је текст Пословника о раду Управног одбора БДС;
 Одређен је наслов Конференције БДС - „О чему говорим када говорим о
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“ – и утврђен датум – од 13.
до 15. децембра 2017;
 Изабрани су представници БДС који ће учествовати на свечаном обележавању 20
година рада Друштва библиотекара Републике Српске.
19. септембар 2017.
 Поднет је извештај о активностима БДС у периоду јун-септембар;
 Поднет је извештај о припремама за Конференцију БДС;
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Именовани су чланови Организационог и Програмског одбора;
Одређен је термин одржавања свечане Скупштине БДС – 14. децембар 2017.
године у 12,00 сати;
Донета је одлука да се акредитовани семинар Весне Вуксан „Ко то тамо прича“
поново предложи за акредитацију;
Донета је одлука о расписивању конкурса за награде БДС;
Донета је одлука о промени имена Подружнице библиотека града Београда у
Београдска подружница;
Најављено је одржавање Форума БДС:
o у Кладову 13. октобра 2017. са темом рационализације и сталног стручног
усавршавања;
o на Сајму књига 27. октобра где ће се говорити о учешћу српских
библиотекара на ИФЛА Конференцији.

29. новембар 2017.
 Предложен је и усвојен састав жирија за награде БДС;
 Припремљена је потребна документација за пријаву БДС на стално отворен
конкурс за стицање статуса репрезентативности код надлежне Комисије
Министарства културе и информисања;
 Изложен је детаљан план одржавања Свечане скупштине БДС 14. децембра и XIV
Конференције БДС 13-15. децембра 2017;
 Поводом гашења Библиотеке у Ариљу дискутовало се о проблемима библиотека
којима прети опасност од укидања самосталности.

Надзорни одбор
Надзорни одбор БДС има три члана, кога чине Вера Петровић, председник, Садија Хоџић
и Сања Стаменковић. Надзорни одбор је у 2017. години имао две седнице, 24. фебруара
2017. године у Народној библиотеци Србије и други 19. маја 2017, када је усвојен
финансијски извештај БДС за 2016. годину и сачињен Извештај о финансијскоматеријалном пословању БДС у 2016. години. Надзорни одбор БДС предложио је
Скупштини БДС одржаној 19. маја 2017. године да се финансијски извештај БДС за 2016.
годину усвоји.

XIV конференција БДС
XIV Конференцију са међународним учешћем БДС је организовало од 13. до 15. децембра
2017, са главном темом „О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање,
промовисање, лобирање“. Конференција са претконференцијом организована је у
простору Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
и њој је присуствовало преко 200 регистрованих учесника из земље и иностранства: из
САД, Немачке, Летоније, Кипра, Словачке, Румуније, Аустрије, БиХ, Хрватске, Црне Горе...
Током одржавања Конференције обележен је Дан библиотекара Србије и јубилеј БДС.
БДС је за потребе организације Конференције креирало посебан сајт на српском и
енглеском језику и између јуна и септембра 2017. године три пута објављивало позиве за
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радове на оба језика, за ауторе из земље и иностранства. До септембра месеца послато је
укупно 40 предлога из земље и иностранства, од којих је Програмски одбор прихватио 25
сажетака за излагање у оквиру сесија Конференције.
Предавачи по позиву за XIV Конференцију били су Лоида Гарсија Фебо, изабрана
председница АЛА, Барбара Шлејхаген, извршна директорка Немачког друштва
библиотекара, и др Ненад Васић, научни сарадник Института за међународну политику и
привреду, Београд.
За учеснике Конференције спремљен је богат пратећи материјал: два броја часописа
„Библиотекар“ за 2017. годину, двојезични зборник радова са XIII Конференције БДС
„Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“,
програм, блокчић, рекламни материјал, итд.
У оквиру програма Конференције одржана је радионица „Вештине презентације“ коју је
водио Реља Дерета, са 20 полазника из редова библиотекара.
Свим учесницима Конференције током три дана обезбеђени су освежења, кафа, чај и
оброци, за шта су обезбеђена средства из прихода Друштва и захваљујући подршци
Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. БДС је
из својих средстава обезбедило и пратеће друштвене програме, музички програм Silent
Disco 13. децембра (коме је присуствовало око 20 колега), и обилазак Музеја књиге и
путовања у Београду (14. децембра 2017, присуствовало укупно 60 колега). Колеге из
Универзитетске библиотеке и Народне библиотеке Србије обезбедиле су стручно вођење
кроз своје установе учесницима Конференције.
Претконференција 13. 12. 2017.
Претконференција у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” отпочела је
радионицом “Јавно заговарање за библиотеке” коју су одржале Едита Бачић и Даворка
Пшеница из Хрватског књижничарског друштва. Радионици је присуствовало 70
библиотекара из свих типова библиотека. Претконференција је била прилика за дељење
искустава из суседства и за инспирацију идејама за будуће кораке у заговарању,
регионалној сарадњи и креирању стратегије заговарања на националном нивоу.
У другом делу претконференције одржана је неконференција, где је на неформалан
начин подстакнут разговор и креативан приступ указивању на изазове са којима се
сусрећемо у професији. Гост неконференције је био Машо Мехмедовић из Босне и
Херцеговине, млади библиотекар који је управо завршио снимање документарног филма
“Покрет за народноослободилачко библиотекарство Босне и Херцеговине”.
Конференција 14-15. 12. 2017.
Конференцију је отворила Карла Робин Херши, стална координаторка Уједињених нација
у Србији, која је говорила о вези библиотека и циљева одрживог развоја који чине Агенду
2030. Весна Вуксан изнела је кратак извештај о активностима у којима учествује
Библиотекарско друштво Србије у контексту УН Агенде 2030: учешће у IFLA International
Advocacy Program, акредитовани курс за библиотекаре “Ко то тамо прича?”, пројекти
“Stories that Matter” и “Unlocking the Potential of Libraries in South-East Europe through
Regional Cooperation and Sustainable Development”.
Глорија Перез Салмерон, председница IFLA-e, обратила се библиотекарима путем видео
поруке у којој је истакла подршку IFLA-e Библиотекарском друштву Србије и пожелела
успешну конференцију.
Лојда Гарсија Фебо, изабрана председница Америчког друштва библиотекара (ALA),
говорила је о многобројним активностима које спроводи ALA са циљем повећања
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видљивости и побољшања статуса библиотека. Барбара Шлајхаген, извршна директорка
Немачког друштва библиотекара, представила је искуства из Немачке, говорила о
приоритетима и стратегијама заговарања, али и баријерама међу којима је на првом
месту – одсуство координације иницијатива заговарања. Поред прича из угла
библиотекара, др Ненад Васић представио је лобирање са аспекта некога ко се
лобирањем бави на професионални начин, као члан Друштва лобиста Србије.
Током два дана Конференције представљено је 28 тема у форми предавања по позиву,
пуних радова, кратких презентација и постера. Библиотекари из САД, Немачке, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Србије, Летоније, Румуније и Словачке говорили су о изазовима и
заговарању, од правних и друштвених оквира, креативног заговарања, зелених
библиотека, књишког активизма, уметника као заговарача, школских искустава,
едукативних радионица, до коришћења јавног и медијског простора у функцији
заговарања. Сегменти конференције забележени су камером, за израду промотивних
филмова БДС. У 2018. години планира се објављивање зборника радова са XIV
Конференције БДС.
Организациони одбор
др Богдан Трифуновић, председник БДС, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Весна Вуксан, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Тамара Бутиган Вучај, Народна библиотека Србије
Марјан Маринковић, МА, Библиотека града Београда
мр Вера Петровић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Јелена Глишовић, MA, Народна библиотека Србије
Бојана Вукотић, секретар БДС, Народна библиотека Србије
Мирјана Нешић, МА, Библиотека Београдске политехнике
Мирјана Симоски, Народна библиотека Србије
Маша Младеновић, MA, Градска библиотека Суботица
Никола Вукановић, Народна библиотека Србије
Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије
Милена Костић, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Шејла Џидић, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Програмски одбор
др Добрила Бегенишић, Народна библиотека Србије
др Дејан Вукићевић, Народна библиотека Србије
др Бранка Драгосавац, Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду
мр Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске
Предраг Ђукић, МА, Библиотека града Београда
Библиотекарско друштво Србије захваљује се на подршци Министарству културе
Републике Србије, Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци “Светозар
Марковић”, Филолошком факултету Универзитета у Београду – Катедри за
библиотекарство и информатику, Амбасади САД, Француском институту, Музеју књиге и
путовања удружења “Адлигат”, Факултету музичке уметности и спонзорима Тревис, De
Gruyter, EBSCO, Cards Print, Винарији Чока и Аутопревозу Чачак. На крају велико хвала
тиму волонтера-студената библиотекарства и информатике Универзитета у Београду!
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Дан библиотекара и јубилеј Друштва
Дан библиотекара Србије и Дан БДС обележен је 14. децембра 2017. године Свечаном
скупштином БДС и пратећим музичким програмом. Четрнаести децембар отпочео је
свечано уз обележавање Дана библиотекара и 70 година од оснивања Библиотекарског
друштва Србије у Амфитеатру НБС, пред око 250 званица, гостију БДС, делегата и чланова
Друштва. Библиотекарима се обратиo др Богдан Трифуновић, председник БДС, Владан
Тријић, заменик управника НБС и Новка Шокица, заменица управника БМС, након чега су
уручене годишње награде БДС:
 Запис – проф. др Жељко Вучковић за развој библиотечко-информационе
делатности и библиотекарства,
 Стојан Новаковић – др Бранка Драгосавац за оригинално ауторско дело на српском
језику из области библиотечко-информационе делатности “Јавне библиотеке у
Србији од 1901. до 1918. године”, Београд, 2016,
 Најбољи библиотекар – Марина Неђић, Библиотека града Београда, за значајне
резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности.
Светлана Јанчић се обратила Скупштини својом беседом о историјату библиотекарства у
Србији и БДС, након чега јој је уручена Повеља захвалности БДС. Током обележавања
Дана библиотекара Србије и јубилеја БДС представљен је од стране главне уреднице доц.
др Драгане Грујић други број научног часописа “Библиотекар” за 2017. годину, који је
посвећен јубилеју Друштва.
Поводом јубилеја БДС у холу Народне библиотеке Србије испред Централне читаонице
15. децембра отворена је изложба докумената и грађе из прошлости Друштва, коју су
потписали Богдан Трифуновић, Бојана Вукотић и Никола Вукановић.

Издања БДС у 2017.
Часопис „Библиотекар“
Програмом рада БДС за 2017. годину предвиђено је да научни часопис „Библиотекар“ у
2017. години изађе у два броја, што је успешно реализовано објављивањем броја 1
средином 2017. и бројем 2 за Дан библиотекара. Тиме је периодичност излажења
часописа од два броја годишње испуњена, чиме се испуњава и обавеза редовности
излажења за научне часописе. Часопис је током 2017. године задржао свој научни статус
(М53) који додељује Министарство науке.
Редакција часописа „Библиотекар“, на челу са главним и одговорним уредником доц. др
Драганом Грујић, почетком фебруара 2017. упутила је позив за радове за број 1. Након
процеса селекције и рецензије први број за 2017. годину одштампан је у јуну те године.
Овај број штампан је захваљујући подршци Емпорија универзитета из САД, спонзора
часописа у 2016. и 2017. години. У броју 1 за 2017. годину објављено је 10 радова. Тема
овог броја биле су професионалне и стручне компетенције за послове библиотечкоинформационе делатности. Након поступка рецензије редакција часописа је у овај број
уврстила два тематска рада, као и два примера из стручне праксе колега из Србије, два
рада о историјату специјалних библиотека у земљи и четири приказа конференција и
стручних наслова објављених у 2016. години.
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Други број часописа за 2017. годину објављен је на Дан библиотекара 14. децембра 2017.
Редакција у саставу доц. др Драгана Грујић (главни и одговорни уредник), др Богдан
Трифуновић, др Драгана Милуновић, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Нада
Арбутина, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Анна
Ангелова и др Вусеоб Јонг настојала је да овим бројем обележи јубилеј издавача –
Библиотекарског друштва Србије, што се огледа у теми броја која обухвата радове о
библиотечким удружењима из Србије, Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и
Пољске. У броју је објављено 11 прилога колега из земље и иностранства.
И овим бројем настављена је сарадња са Емпорија Универзитетом. Број је објављен уз
подршку Министарства културе и информисања. Важна новина је да овим бројем
Библиотекар почиње да се реферише у EBSCO бази, најзначајнијем међународном
агрегатору целих текстова зборника, часописа и других извора.
Зборник радова
Библиотекарско друштво Србије је крајем 2017. године за Дан библиотекара (14.
децембар) објавило двојезични Зборник радова са XIII годишње конференције одржане у
децембру 2016. године, “Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и
савремене тенденције”. На 410 страна и у тиражу 300 објављено је укупно 20 радова
аутора из Бугарске, Македоније и Србије. Овај зборник БДС објављује двојезично (на
српском и енглеском језику), захваљујући подршци које је Друштво добило од
Министарства културе и информисања и Секретаријата за културу Града Београда.
Уредник издања је др Богдан Трифуновић, док су чланови Програмског одбора XIII
Конференције БДС, проф. др Гордана Стокић, др Добрила Бегенишић, др Дејан
Вукићевић, мр Гордана Ђилас, својим рецензијама унапредили и уједначили квалитет
прихваћених радова за Зборник. Преводиоци текстова на енглески језик су Тијана
Бежанић и Оливера Кривошић, лектор за српски језик је Слободан Николић, док дизајн
потписује Миленко Савовић. Уз штампано издање Зборника долази и компакт диск са
свим радовима у електронском облику (pdf) и пратећим материјалом.

Рад БДС на унапређењу и заштити струке
Поред својих редовних активности које проистичу из Статута БДС, активних пројеката
Друштва или активности чланова (као што су Форуми БДС), БДС је ангажовано на низу
активности које директно или индиректно утичу на библиотечко-информациону
делатност или професионални статус библиотечких радника. У 2017. години ове
активности су биле бројне и тражиле су додатно ангажовање чланова Друштва.
БДС је за 2017. годину предложило за акредитацију стручни семинар „Ко то тамо прича?“
Весне Вуксан, члана УО БДС и библиотекара Универзитетске библиотеке у Београду, и
Милене Костић, библиотекара Универзитетске библиотеке у Београду. Комисија Народне
библиотеке Србије прихватила је овај семинар и он је током 2017. године одржан у шест
библиотека, уз присуство 126 колега:
- Библиотека „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, 22. март 2017, присуствовали
стручни радници библиотека Моравичког округа;
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- Народна библиотека Осечина у среду, 14. јуна 2017. године, била је домаћин окупљања
библиотечких радника Подружнице Колубарског и Подружнице Мачванског округа (из
Крупња, Лознице, Малог Зворника, Љубовије, Лазаревца, Лајковаца и Ваљева);
- Народна библиотека Пожега, 29. јун 2017, за колеге из Златиборског округа;
- Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 14. новембар 2017;
- Библиотека Матице српске, Нови Сад, четвртак 21. децембар 2017, семинару су
присуствовали колеге и колегинице из БМС и Градске библиотеке у Новом Саду;
- Градска библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 27. децембар 2017.
Семинар „Ко то тамо прича?“ у децембру 2017. године реакредитован је за 2018. годину
одлуком Комисије НБС.
У мају 2017. одржана је EIFL радионица “Јавно заговарање за библиотеке: локална и
међународна искуства” (EIFL, НБС, БДС, ЗБУС): организација и реализација треће EIFL
радионице, коју је похађало 35 библиотекара запослених у јавним матичним
библиотекама у Србији. Предавачи су били Бојана Вукотић, Весна Вуксан. Продукција
филма Мирјана Нешић. Радионици је претходило предавање Весне Вуксан на састанку
директора матичних библиотека у Смедереву, 22. марта.
Јун 2017: Весна Вуксан је присуствовала састанку цивилног сектора и УН у канцеларијама
УН у Београду и остварила контакт са Карлом Робин Херши, сталном координаторком УН
за Србију.
На позив Министарства културе и информисања БДС је дало своје допуне и примедбе на
текст нацрта „Стратегије развоја културе у Србији од 2017. до 2017. године”, као кровног
документа који треба да стратешки одреди план развоја културе у Републици Србији.
Друштво је припремило своје предлоге који се тичу пре свега положаја библиотечкоинформационе делатности у оквиру овог текста, који би требало да буде основа и
будућих измена и допуна „Закона о културу“. Такође су дате и практичне сугестије где у
тексту треба интервенисати, а искоришћена је прилика и да се у делу Стратегије који се
односи на удружења предложе измене које би требало да оснаже положај удружења као
што је БДС у будућој културној политици и стратегији наше земље. Председник
Библиотекарског друштва Србије, др Богдан Трифуновић, учествовао је на последњој
јавној расправи нацрта “Стратегије развоја културе у Републици Србији 2017-2027”, коју је
Министарство културе и информисања организовало у Народној библиотеци Србије у
четвртак 28. септембра 2017. године. Председник БДС се пријавио за расправу као, како
се испоставило, једини представник библиотечко-информационе делатности, и према
плану и расположивом времену укратко приказао најважније предлоге БДС који би
требало да уђу у коначни текст.
На седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије одржаној 24. фебруара 2017.
године у Београду, донета је Одлука о именовању Радне групе за израду Предлога
измена и допуна Закона о библиотечко-информационој делатности и Правилника о
ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој
делатности у саставу: Татјана Богојевић, Татјана Брзуловић Станисављевић, Весна
Вуксан, Жељко Вучковић, Јелена Глишовић, Бранка Драгосавац, Гордана Ђоковић, Ана
Ивковић, Александра Кручичан, Маша Младеновић, Мирјана Радовановић Пејовић, Иван
Стојановић, Гордана Стокић Симончић, Небојша Цвејић и Новка Шокица Шуваковић.
Радна група одржала је своју конститутивну седницу 13. јуна 2017. године у Народној
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библиотеци Србије, када је за председника Радне групе изабрана Бранка Драгосавац.
Чланови Радне групе договорили су да ће будући заједнички рад бити заснован на
изради електронског документа на интернету и састанцима Радне групе.
У септембру 2017. издато је „Саопштење Библиотекарског друштва Србије поводом
рационализације у библиотекама Србије“, на најаву отпуштања запослених радника у
библиотекама под плаштом рационализације јавног сектора у општинама и градовима.
Саопштење је апострофирало да се „Библиотекарско друштво Србије оштро противи
најављеним и будућим рационализацијама у библиотекама Србије свих типова, статуса и
величина, које се буду спроводиле на горе описане начине, кроз „октроисане“ одлуке и
без консултација библиотечко-информационе струке, нарочито у срединама где се број
радника у библиотекама није мењао или је опадао у последњих десет и више година.
Библиотеке Србије, као најбројнији део установа културе и са најдужом традицијом у
Србији, заслужују да буду уважене као информациона и културна седишта сваке општине
у Републици Србији, а у многим местима и као једине установе културе. Чињеница да се у
свакој општини наше земље налази једна јавна библиотека неоправдано се запоставља у
расправама о стању или у одлукама које утичу на сектор културе у Србији, чиме се
додатно маргинализује и деградира библиотечка професија. Нажалост, одлукама о
отпуштању све малобројнијих радника у библиотекама Србије њихови оснивачи на
забрињавајући начин доприносе процесу урушавања статуса и функције тих установа као
информационих чворишта својих заједница...“.
У новембру 2017. године Библиотекарско друштво Србије реаговало је на контроверзну и
нејасну ситуацију око планираног повећања плата у установама културе за 2018. годину,
која је настала објављивањем два упутства министра финансија за израде буџета на
републичком и локалном нивоу. Својим дописом БДС је инсистирало на томе да се
поштује најављено повећање износа плата у установама културе за 10% од 2018. године
према „Упутству за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за
2019. и 2020. годину“.
Крајем новембра 2017. године стручна јавност у Србији примила је узнемиравајућу вест
да Општина Ариље, оснивач Народне библиотеке Ариље, на седници локалног
парламанта заказаној за петак 24. новембар 2017. доноси одлуку о гашењу ове установе и
оснивању нове установе “Центар за библиотечко-информационе делатности, културу и
туризам-Ариље”, која би суштински у себе укључила имовину и запослене постојеће
Библиотеке. На овај начин општинска библиотека која баштини традицију у библиотечкоинформационој делатности од 1895. године, када је основана “Ариљска читаоница”, губи
свој самостални статус, што се коси са законима Републике Србије, конкретно са Законом
о библиотечко-информационој делатности, члан 14: “Јединица локалне самоуправе
обавезна је да оснује јавну библиотеку као установу и да обезбеди све потребне услове
за њен рад.”
БДС је тим поводом издало саопштење 24. новембра, а Форум БДС одржан у Ужицу 28.
новембра скоро у потпуности се бавио овим проблемом. Општина Ариље своју намеру је
спровела, али БДС прати ситуацију и прикупља информације које ће помоћи у оцењивању
законитости одлуке у Ариљу.
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Преводи БДС
Весна Вуксан из Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић", члан УО БДС, превела
је на српски IFLA флајер о улози библиотека у достизању УН 2030 агенде о одрживом
развоју https://www.ifla.org/publications/node/10546. Флајер је доступан на IFLA веб сајту.
На сајту ИФЛА, међу преводима на различите светске језике, налази се и српски превод
Водича за стално стручно усавршавање: принципи и примери добре праксе
(www.ifla.org/publications/node/11845?og=82). Овај водич у облику постера превела је
Јелена Јовин, библиотечки информатор у БМС и члан БДС, у сарадњи са др Џилијан
Халам, једном од ауторки водича и актуелни председник ИФЛА Секције за стално стручно
усавршавање и учење на радном месту.
У времену лажних вести и тзв. друштава пост-истине IFLA je објавила кратко упутство о
томе како препознати лажне вести које библиотеке могу користити за едукацију и
информисање својих корисника. Весна Вуксан је превела документ и објавила га под
именом БДС, доступан је на адреси https://www.ifla.org/publications/node/11174.

Међународна сарадња
БДС је у 2017. години значајно унапредило међународну сарадњу и партнерства са
удружењима и професионалним асоцијацијама у иностранству, док су чланови БДС
постигли запажено присуство и учешће у иницијативама и пројектима који се реализују
или воде ван Србије. Чланство у IFLA и EBLIDA настављено је у 2017. години.
У 2017. години колегиница Даниела Скоковић, члан УО БДС, изабрана је за члана одбора
IFLA Секције за децу и младе за период 2017-2021, уз подршку БДС. Колегиница Скоковић
је имала прилику да активно учествује у раду овог Одбора током одржавања IFLA
Конгреса у Вроцлаву августа 2017. године, што је такође подржано од стране БДС. Секција
за децу и младе бави се промоцијом међународне сарадње у области библиотечких
услуга за децу и младе и подстицањем читања, као и разменом искустава, знања и
истраживања у овој области.
IFLA Глобална визија
Дискусије под називом „IFLA: Глобална визија“ званично су отпочеле у Атини у
априлу 2017. године. Иза овог подухвата стоји IFLA, модератор глобалне дискусије која ће
се након иницијалног састанка у Атини одвијати кроз низ радионица и састанака на
високом нивоу у различитим крајевима света. Весна Вуксан, члан УО БДС-а, као
координатор IFLA New Professionals SIG учествовала је на радионици у Атини која је
окупила запослене у IFLA-и, чланове Управног одбора, председнике и координаторе
комисија и секција, и практично покренула пројекат који има мото „Заједно стварамо
будућност“.
На радионици која је одржана у Мадриду 5 и 6. јула 2017. године Библиотекарско
друштво Србије представљала је Даниела Скоковић, члан Управног одбора БДС-а. Након
дводневне радионице колегиница Скоковић се ангажовала да ширу библиотечку јавност
упозна са пројектом као и да кроз организовање радионице за представнике свих
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библиотека из Србије анимира библиотечке стручњаке да гласају и својим одговорима
утичу на креирање завршног извештаја са смерницама за рад библиотека у будућности.
Радионица IFLA Глобална визија одржана је 27. септембра 2017. у Народној библиотеци
„Вук Караџић“ у Крагујевцу, уз присуство скоро 30 библиотекара из Крагујевца. Радионицу
су водиле Даниела Скоковић и Весна Вуксан.
О пројекту Глобална визија Даниела Скоковић говорила је и на семинару „Глобална
визија библиотекарства“ који је за библиотеке матичног подручја Фоча организовала
Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча, 10. новембра 2017. године.
Мај 2017: Хрватско књижничарско друштво, конференција „15. дани специјалних
и високошколских књижница“, Ловран, Хрватска (мај). Весна Вуксан учествовала
као предавач по позиву са предавањем о заговарању у Србији “Ко то тамо прича?”.
Весна Вуксан је била предавач на сесији Глорије Перез Салмерон (President-elect’s
Session), председнице IFLA од 2017. године. Весна Вуксан је као члан УО БДС и IFLA
програма за лидере учествовала на скупу у Њујорку, 17. јула 2017, на коме је IFLA
објавила извештај „Развој и приступ информацијама“ у оквиру форума у Уједињеним
нацијама “High Level Political Forum”. DA2I је први у низу извештаја који прати напредак
који земље остварују у промовисању смисленог приступа информацијама као једном од
циљева одрживог развоја Уједињених нација (UN SDGs). Весна је као једна од девет IFLA
лидера и члан УО БДС, кроз пројекат „Stories That Matter” на Конгресу у Вроцлаву
говорила о циљевима пројекта који окупља партнере из осам земаља, под
координацијом БДС.
Богдан Трифуновић, председник БДС, учествовао је на годишњој конференцији American
Library Association (ALA) која је одржана у Чикагу од 22. до 28. јуна. Позив за учешће
уследио је од стране ALA Секције за међународне односе (ALA IRRT), која је организовала
сесију о отвореном приступу (Open Access), знању и информацијама у библиотекама
света, у оквиру које је Богдан Трифуновић представио примере из Источне Европе,
поредећи ситуацију у библиотекама Србије и Пољске.
БДС је у 2017. години наставило успешну сарадњу са Друштвом библиотекара Републике
Српске. Председник БДС је на позив колега из Републике Српске као почасни гост
учествовао на стручном семинару „Књига, визија, стварност“, у организацији Друштва
библиотекара Републике Српске, у Хотелу “Бистрица” на Јахорини 20. и 21. априла 2017.
године. Струковно удружење библиотекара Републике Српске је у 2017. години
обележило 20 година успешног рада и на овом семинару као излагачи било је присутно
преко 20 колега из Србије, чланова БДС.
Даниела Скоковић, члан УО БДС, представљала је БДС на прослави 20 година постојања
Друштва библиотекара Републике Српске у Вишеграду, 2. јуна 2017. године.
Библиотекарско друштво Србије се 2017. године одазвало на позив мађарских колега,
Удружења библиотекара Мађарске, па је на конферецији која је одржана од 5. до 7. јула
2017. у Мишколцу БДС представљала Радмила Перовић, члан Управног одбора БДС и
директорка Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди.
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Форуми БДС
Друштво је током 2017. године интензивно наставило да организује Форуме БДС,
окупљања колега из библиотечко-информационе делатности и других заинтересованих
за теме и проблеме библиотекарства, у циљу отварања могућности за дискусију о
актуелним питањима и плановима БДС. У 2017. години одржано је пет форума са
различитим основним темама.
Форуму БДС у 2017. години
1. Дани библиотека и библиотекара
Салон књиге, Нови Сад, 7. март 2017.
На Форуму је било присутно око 150 учесника.
На позив колега из Градске библиотеке Нови Сад, Библиотекарско друштво Србије је и
2017. године имало простор на Данима библиотека и библиотекара. Форум БДС
укључен је између две сесије акредитованог семинара „Библионица” мр Весне
Александровић из НБС. Форум у Новом Саду био је посвећен двема темама: промоцији
научног часописа “Библиотекар” за 2016. годину и информисању колега у вези акције БДС
“1000 километара = 1000 идеја”. На Форуму су говорили Милица Кирћански у име
домаћина, др Богдан Трифуновић, доц. др Драгана Грујић, др Татјана Станисављевић.
2. Набавна политика у библиотекама: о јавним набавкама практично
Ваљево, 12. 4. 2017.
БДС је други Форум у 2017. организовало у сарадњи са Матичном библиотеком
„Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву, настављајући праксу сарадње са библиотекама у
организацији Форума, настављајући и тему из 2016. године о набавци књига за
библиотеке.
На Форуму је било око 40 библиотекара из целе Србије, из 17 општина и градова:
Крагујевац, Кикинда, Чачак, Београд, Љиг, Осечина, Нови Сад, Инђија, Љубовија, Ариље,
Неготин, Смедерево, Краљево, Нови Пазар, Лазаревац, Ужице и Ваљево.
Након поздравне и уводне речи директора Библиотеке, Виолете Милошевић, у име
домаћина, присутнима се обратио Богдан Трифуновић, председник БДС и директор
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка, који је говорио о активностима Друштва
у вези са могућностима измене појединих чланова Закона о јавним набавкама.
Министарству културе и информисања послат је прошле године, после Форума БДС на
Сајму књига, допис за захтевом за изменама закона у делу који се односи на куповину
књига за библиотеке, који је у међувремену прослеђен Министарству финансија, као
надлежном.
Из Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић” Ваљево обратили су се Виолета
Милошевић, директор, Јосип Грачанин, систем инжењер и Александар Ђурић дипл.
економиста, службеник за јавне набавке, који су говорили о искуствима и предностима
квалификационог поступка јавних набавки. Предност овог поступка превасходно је у
обезбеђивању континуиране набавке књига у периоду од три године, чиме се
предупређује кашњење у набавци актуелних наслова, као и ефикасно искоришћење
финансијских средстава у току буџетске године.
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3. Стручно усавршавање у условима рационализације библиотечко-информационе
делатности
Кладово, 13. 10. 2017.
У сарадњи са Библиотеком „Центар за културу“ Кладово и Подружницом Тимочке крајине
БДС је организовало трећи Форум БДС, одговарајући на све актуелније теме стручног
усавршавања и рационализације у библиотекама Србије. Форум у Кладову је окупио
колеге из 11 градова и општина Србије: Београда, Чачка, Доњег Милановца, Бора,
Неготина, Прокупља, Крагујевца, Зајечара, Пожаревца, Књажевца и Кладова.
Форум су поздравним говорима отворили директорка Библиотеке у Кладову Жаклина
Николић и председник БДС, Богдан Трифуновић. Након тога су о првој теми, стручно
усавршавање, говориле Драгица Радетић, руководилац Матичне службе Народне
библиотеке у Бору, и Бојана Вукотић, секретар БДС. Њихове презентације приказале су
статистичко и суштинско стање на окружном и националном нивоу у вези сталног
стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности, које је у
највећој мери неповољно јер се и тај део стручног рада “рационализује”, односно
последњих година смањује се број програма, предавача и колега који похађају програме
усавршавања.
Након презентација колегиница Радетић и Вукотић покренула се жива и плодотворна
дискусија, у оквиру које су дата нека општа опажања, као и предлози за унапређење
стручног усавршавања.
После скоро два сата предавања и дискусије о овој теми прешло се и на друге теме, међу
којима је доминирала тема рационализације у библиотечко-информационој делатности.
Своја лична искуства поделиле су колеге из Прокупља, Бора, Пожаревца у вези
отпуштања или налога за отпуштања запослених у њиховим библиотекама.
4. 1000 идеја за библиотечку делатност: како библиотеке да (пре)узму кључ у своје руке
Београд, Сајам књига, 27. 10. 2017.
Форум БДС на Сајму књига одржан је у препуној сали “Иво Андрић” Београдског сајма.
Инспирација за тему дошла је од слогана 62. Сајма књига “Кључ је у књигама!”, уз
основно питање како да библиотекари стекну већу контролу над кључем или кључевима
који омогућавају унапређење струке или бољи професионални положај у друштву.
Форум је током два сата излагања приказао искуства која су чланови БДС стекли
захваљујући међународним контактима током путовања на ИФЛА Конгрес у Вроцлаву у
августу 2017, као и активности Друштва у Србији које промовишу и штите професију и њен
законски утврђен статус, уз учешће 10 говорника, чланова БДС:
 Мирјана Нешић (Библиотека Београдске политехнике), Филм о ИФЛА 2017,
 Јелана Јовин (БМС), IFLA WLIC 2017: сесије отварања и затварања,
 Весна Вуксан (УБСМ), IFLA Глобална визија, заговарање, лидери и нови
професионалци,
 Оливера Настић (БГБ), ИФЛА волонтери,
 Недељка Ложајић (НБС), ИФЛА секција за библиотеке које пружају услуге особама
са тешкоћама у читању,
 Љиљана Косијер (ГБНС), Cycling for Libraries – Wroclaw 2017,
 Марија Радуловић (ГБ Чачак), Постер сесија на 83. ИФЛА Конгресу и Шлеска
библиотека у Катовицама,
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Ана Гвозденовић (НБ Краљево), Моравска библиотека у Брну-Шта је слично а шта
се разликује,
Оливера Кривошић (БМС), Библиотекари на путу: Вроцлав, Ополе, Братислава,
Богдан Трифуновић (БДС), 1000 идеја до 1000 реализација: на путу сарадње.

Форум БДС завршио је председник Друштва уз извештај о активностима БДС на пољу
јачања положаја и статуса библиотечко-информационе делатности у Србији, о прошлим и
актуелним иницијативама које се спроводе, али је због истека расположивог времена ова
тема остала недоречена, нарочито у светлу актуелног притиска на библиотеке да
“рационализују” број запослених. Из тог разлога планирано је да се дискусија о овој и
сродним темама настави на следећем Форуму БДС.
5. Библиотечка струка данас
Ужице, 28. 11. 2017.
Последњи Форум БДС у 2017. години организован је на иницијативу и у сарадњи са
Народном библиотеком Ужице и Подружницом Златиборског округа у Народној
библиотеци у Ужицу. Овом Форуму присуствовало је 35 библиотекара Златиборског и
двоје Моравичког округа, као и двоје из Народне библиотеке Србије. Предложени
дневни ред и време на располагању за Форум исцрпли су се већ на првој тачки,
актуелном положају библиотечко-информационе делатности. Потпуно случајно, Форум у
Ужицу преклопио се са веома актуелном темом гашења Општинске библиотеке у Ариљу и
њеног припајања новој установи која ће се бавити библиотечком делатношћу, културом,
културним туризмом и спортом у Ариљу, о чему је БДС дало посебно саопштење.
Током дискусије дуже од сат времена реч је узео велики број колегиница и колега из
библиотека Ужице, Ариље, Пријепоље, Чачак, Народне библиотеке Србије, укључујући и
председника БДС. Расправљало се о одлуци оснивача у Ариљу и последицама на
Библиотеку и библиотечку делатност у тој општини, могућим далекосежним
последицама на све библиотеке и на библиотечко-информациону делатност у целини,
као и о будућим корацима које БДС може да предложи или иницира у сарадњи са
Народном библиотеком Србије и Министарством културе и информисања. Окупљени
библиотечки радници исказали су резигнираност односом Општине Ариље према
најстаријој и јединој установи културе у општини.
Усвојен је и нацрт Закључака са Форума БДС у Ужицу. Закључци ће бити основа дописа
којим ће се Друштво обратити Народној библиотеци Србије и Министарству културе и
информисања.

Пројекти БДС
Седам деценија Библиотекарског друштва Србије 1947-2017
Пројекат је објединио више активности БДС у 2017. години:
- објављивање тематског броја часописа „Библиотекар“ (број 2 за 2017), посвећеног
историјату БДС и библиотекарства у Србији
- објављивање Зборника радова са XIII Конференције БДС „Корисници библиотечких
услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“ са конференције одржане у
Београду 13-14. 12. 2016.
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- дигитализацију докумената из архиве БДС (за најранији период рада Друштва) и
организацију изложбе посвећене историјату БДС, јубилеју оснивања Друштва и
седамдесетогодишњици излажења часописа „Библиотекар“
- организација тродневне конференције са међународним учешћем у Београду и свечане
Скупштине БДС у време обележавања Дана библиотекара Србије и јубилеја Друштва 14.
12. 2017. (путни трошкови предавача по позиву, смештај гостију БДС, материјал за
конференцију...)
- израда диплома награда БДС и захвалница појединцима за њихов допринос и рад у БДС
Министарство културе и информисања суфинансирало је овај пројекат у износу 900.000
динара у 2017. години.
Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја
БДС је у 2017. години релизовало пројекат организованог одласка чланова БДС на 83. IFLA
Конгрес у Вроцлаву од 18. до 25. августа 2017. Кампања за овај пројекат започета је
почетком 2017. године, у циљу подизања свести колега у Србији и обезбеђивања
видљивости идеје у међународним стручним круговима, као и зарад добијања неопходне
подршке.
Библиотекарско друштво Србије омогућило је за 19 колега, чланова БДС из библиотека
свих типова, бесплатан пут до Вроцлава и назад, захваљујући пројекту који је
суфинансиран из средстава Друштва и одобреног пројекта мобилности на конкурсу
Министарства културе и информисања (у износу 200.000 динара).
Минибус у организацији БДС значајно је допринео посећености Конгреса од стране
колега из Србије, а важно је истаћи и да је међу учесницима који су дошли у организацији
БДС било аутора који су изложили три рада и три постера, један добитник ИФЛА гранта и
шест ИФЛА волонтера. Акција “1000 километара до 1000 идеја” је добила значајну
међународну пажњу и похвале колега из целог света, укључујући и председницу ИФЛА
Дону Шидер.
Пут до ИФЛА Конгреса био је и пут кроз неке од најмодернијих библиотека Словачке,
Чешке и Пољске, па су путници БДС минибуса током путовања посетили и следеће
библиотеке ради упознавања са начином рада, нивоом развијености установа или само
због надахнућа: Моравска библиотека у Брну, Јавна библиотека у Ополу, Шлеска
библиотека у Катовицама, и Универзитетска библиотека у Братислави. Свака од ових
библиотека може да буде пример другима шта локалној средини значе добро устројене и
организоване установе, у које су оснивачи уложили значајна средства тако да
представљају места окупљања својих заједница, центре истраживачког рада или
депозите културног наслеђа.
Чланови БДС који су као аутори радова, постера, чланови секција и радних тела ИФЛА
учествовали на Конгресу, као и волонтери на 83. ИФЛА Конгресу пренели су своје
импресије, утиске, мишљења ширем кругу заинтересованих колега на Форуму БДС
организованом на Београдском сајму књига 27. октобра 2017. године. Такође се о овом
пројекту и његовим резултатима говорило у септембру 2017. године на скуповима у
Краљеву и Чачку у заједничкој организацији матичних библиотека у тим градовима и БДС.
Stories that Matter
Пројекат који је подржан од стране IFLA IAP програма у 2017. и већим делом у 2018.
години, аутор пројекта Весна Вуксан. Поред БДС, у овај пројекат укључена су друштва
библиотекара из Летоније, САД, Мексика, Колумбије, Филипина, Сенегала, Египта и Кине.
БДС је координатор пројекта, а остали партнери су:
1. Library Association of Latvia (LLA)
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2. Association Sénégalaise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (ASBAD)
3. American Library Association (ALA) International Relations Office (IRO)
4. Conector Foundation, Colombia
5. Mexico National College of Librarians (CNB)
6. Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI)
7. Cybrarians - Arabic Portal for LIbrarianship and Information, Egypt
Очекивани резултат овог пројекта (до августа 2018) јесте изградња једног приступног
места са кога би се у форми вишејезичних вебинара приступало причама из библиотека у
различитим деловима света, као инструменту заговарања за 17 UN SDG циљева.
Укупни износ финансирања је 9.700 евра, од чега је до сада у 2017. години потрошено око
220 евра за активности пројекта.
Unlocking the potential of Libraries in South-East Europe through Regional Cooperation and
Sustainable Development
Пројекат Библиотекарског друштва Србије (БДС), Хрватског књижничарског друштва (ХКД)
и Асоцијације информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и музеолога (БАМ)
изабран је за 2018. на конкурсу IFLA Међународног програма за заговарање #IAP.
Пројекат “Unlocking the potential of Libraries in South-East Europe through Regional
Cooperation and Sustainable Development” предвиђа истраживање успешних прича из
библиотека у региону у контексту УН циљева одрживог развоја, као и радионице јавног
заговарања у Загребу, Београду и Неуму током 2018. године. Ово је други пут да пројекат
који координира БДС буде изабран на #IAP конкурсу. Укупан буџет пројекта је 6.000 евра,
који се равномерно дели на три партнера за три радионице у 2018. години.
Објављивање двојезичног зборника радова „Корисници библиотечких услуга“
Пројектом је планирано објављивање двојезичног (српски и енглески језик) зборника
радова са XIII међународне стручне конференције Библиотекарског друштва Србије
„Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“, која
је одржана 13. и 14. децембара 2016. године у Народној библиотеци Србије.
Секретаријат за културу Града Београда подржао је пројекат са 150.000 динара, за
суфинансирање трошкова превођења радова и штампања Зборника.

Веб сајт БДС и друштвене мреже
Друштво наставља да одржава сопствени веб сајт на адреси bds.rs, који је дизајнерски и
технолошки застарео па је потребно његово освежавање. Без обзира на то, веб сајт је
први извор информација, који је у 2017. години имао скоро 100 објава и нових страница
са додатим или ажурираним садржајем.
БДС има и активну страницу на Facebook-у, коју је крајем 2017. године пратило скоро
2.000 појединаца - https://www.facebook.com/Bibliotekarsko-drustvo-Srbije-Serbian-LibraryAssociation-144356818985110/?ref=hl
За потребе одржавања XIV Конференције БДС активаран је нови профил Друштва на
Твитеру, https://twitter.com/BDSSLA, који је крајем 2017. године већ пратило 40 налога.
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Остало
Комисија за измене и допуне Статута БДС имала је један састанак у јуну 2017. године, тако
да се њен посао наставља у 2018. години.

Извештај о раду БДС у 2017. години саставили су
Председник БДС
др Богдан Трифуновић

и

Секретар БДС
Бојана Вукотић

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
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