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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 
 

Програм рада у 2018. години 
 
 Библиотекарско друштво Србије (у даљем тексту - БДС) у 2018. години, поред 
редовног рада у складу са законом и Статуром Друштва, планира наставак активности у делу 
незавршених послова или неостварених циљева из 2017. године, као и нове активности које 
треба да ојачају положај БДС. БДС у 2018. години издваја и два посебна циља: 1) 
обележавање 70 година почетка излажења часописа „Библиотекар“ формирањем Дигиталне 
библиотеке БДС са дигитализованим „Библиотекаром“ као најважнијом збирком, за шта је 
већ предат пројекат на конкурсу за дигитализацију Министарства културе и информисања; 2) 
стицање статуса репрезентативности удружења за библиотечко-информациону делатност у 
Републици Србији. 
 
 

Активности и циљеви рада БДС у 2018. години 
 
1. Унапређење рада подружница и повећање броја чланова у најмањим подружницама 
БДС 

У циљу бољег рада подружница БДС у 2018. години биће урађен и усвојен Пословник 
о раду подружница БДС. Чланови Управног одбора БДС израдиће предлог овог Пословника. 
Пословник о раду подружница ће се примењивати у раду свих подружница. 
 БДС у 2018. наставља са организацијом својих Форума у различитим подружницама, у 
циљу мотивисања колега да се укључе у рад Друштва и зарад боље информисаности 
чланства о актуелним темама унутар БДС. У 2018. години планира се организација најмање 
четири Форума БДС, са једним Форумом који би се по први пут организовао на југу Србије. 
Први Форум БДС у 2018. години биће организован у Новом Саду 8. марта 2018. 
 
2. Стицање статуса репрезентативног удружења 
 У 2017. години БДС је припремило потребну документацију за стицање статуса 
репрезентативности удружења за библиотечко-информациону делатност у Републици 
Србији. Такође је Министарство културе и информисања обавештено о овој намери БДС, па 
се након добијања додатне подршке у земљи и иностранству у 2018. години планира слање 
комплетне апликације надлежној Комисији Министарства културе и информисања. 
 
3. Издавачка делатност БДС у 2018. 
 - часопис „Библиотекар“, број 1/2018, јун 2018. 
 - зборник радова са XIV конференције БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“ 
 - часопис „Библиотекар“, број 2/2018, децембар 2018. (посвећен јубилеју часописа) 



 
4. Заштита професионалног интегритета и статуса библиотечких радника 
 Према искуству из 2016. и 2017. године, БДС ће у овој години посветити пажњу свим 
случајевима угрожавања професионалног интегритета и статуса библиотечких радника у 
Србији, нарочито својих чланова. У том смислу наставиће се иницијатива да се набавке 
књига за библиотеке изузму из Закона о јавним набавкама или да се у измене Закона укључе 
предлози библиотечко-информационе струке. Друштво ће наставити да оштро реагује у свим 
ситуацијама притиска на рационализацију броја запослених у библиотекама и да 
координира свој рад са осталим релевантним факторима на том пољу. 
 
5. Нови веб сајт БДС са дигиталном библиотеком 
 Постојећи веб сајт БДС стар је преко пет година, естетски и функционално не одговара 
актуелним трендовима и потребама Друштва и у 2018. години урадиће се нови сајт, са 
дигиталном библиотеком и другим садржајима који ће унапредити функционалност и 
коришћење. Колеге чланови БДС из Универзитетске библиотеке у Београду већ су се 
ангажовали по овом питању и раде на изради новог веб сајта. БДС је у овој години већ 
конкурисало са пројектом дигитализације код Министарства културе и информисања. 
 
6. Измене и допуне аката важних за функционисање БДС 
 У 2018. наставља се рад на изменама и допунама Статута БДС (започето 2016) и 
усвајања Етичког кодекса библиотекара. У плану је и израда Пословника о раду подружница 
БДС. 
 
7. Организација XV Конференције БДС са међународним учешћем 
 Редовна организација конференција БДС прилика је за окупљање чланова БДС и за 
размену знања и искустава са колегама из земље и иностранства. Уједно то је један од 
највидљивијих показатеља активности БДС, па ће Друштво у децембру 2018. године 
организовати своју 15. конференцију. За потребе организације конференције конкурисаће се 
са пројектом код Министарства културе и информисања. 
 
8. Сарадња у земљи и иностранству 
 БДС у 2018. години планира да настави сарадњу са већином постојећих партнера 
Друштва (библиотеке, установе, удружења, спонзори...) у земљи и иностранству, као и да 
прошири списак партнера с којима је могућа сарадња за унапређење рада БДС, његовог 
угледа у земљи и иностранству, односно подизање статуса библиотечко-информационе 
делатности у Србији. 
 Поред пројеката БДС које је IFLA подржала у 2017. години, БДС ће наставити да прати 
нове позиве за пројекте у циљу даљих активности на пољу заговарања за библиотеке. У том 
смислу БДС ће се концентрисати на постојеће активности у иностранству и на партнере који 
су снажно подржавали БДС до сада, пре свега на IFLA, замрзавајући своје чланство у EBLIDA 
од 2018. године због уштеде и фокуса на сарадњи са IFLA и другим националним 
библиотечким удружењима. У 2018. години БДС ће потписати Меморандум о сарадњи са 
националним удружењем библиотекара Кипра. 
 У 2018. години БДС планира да оствари сарадњу са Амбасадом САД у Београду, у 
циљу заједничког наступа на Београдском сајму књига. 
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