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Београд, фебруар 2019.

Чланство
У 2018. години број чланова БДС са плаћеном чланарином био је 713, што је пад броја
чланова у односу на 2017. за 47 или 6,2% (у 2017. години 760 чланова). Број чланова
утврђен је на основу уплата чланарина током 2018. године. Електронску приступницу БДС
на веб-сајту Друштва попунило је укупно 917 колега, тј. приступило Друштву у протекле
две године. Тренутни број плаћених чланарина је на нивоу од 78% укупног броја
попуњених приступница. Према Статуту БДС (чл. 10) обавеза редовних чланова је
плаћање годишње чланарине.
Годишња чланарина БДС за 2018. годину је одлуком Управног одбора остала на ранијем
нивоу од 1.000 динара.
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Подружнице БДС
У 2018. 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 2018. 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
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
Увидом у податке о плаћеним чланаринама и укупном броју попуњених
приступница може се приметити да је код само четири подружнице обухват плаћених
чланарина на нивоу од 100% (подружнице за Браничевски, Поморавски, Зајечарски и
Јабланички округ). Надпросечни обухват плаћених чланарина (преко 80%) има поред ове
четири још 12 подружница. Забрињава податак о осам подружница где је обухваћеност
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плаћених чланарина 60 или мање процената, док је у случају три подружнице тај
проценат мањи од једне трећине (подружнице Севернобачког, Колубарског и Пчињског
округа).
Као и предтходних година, у једном броју подружница број редовних чланова са
уредно плаћеним чланаринама у току календарске године мањи је од 10, што није у
складу са одлуком Управног одбора БДС о минималном броју чланова за подружницу. У
случају неколико подружница то је већ тренд неколико година (на пример за Расински и
Пчињси округ), док за 2018. годину имамо и нове подружнице где је дошло до
драстичног пада броја чланова (као код подружница за Севернобачки и Колубарски
округ), што је још један забрињавајући податак.
Најбројнија подружница у 2018. години је Београдска подружница са 65 чланова.
БРОЈ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА БДС ПО ПОДРУЖНИЦАМА
ПОДРУЖНИЦА
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Подружница Шумадијског округа
Подружница Поморавског округа
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
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Подружница Универзитетске библиотеке и
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Подружница Народне библиотеке Србије
(Косовска Митровица)
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* Подружница специјалних библиотека се у извештају за 2016. годину бројала у оквиру чланства
Подружнице библиотека града Београда

Током 2018. године највеће повећање броја чланова имала је Подружница Рашког округа,
за 11 чланова, повећање са 21 на 32 члана (преко 50% повећања).
У циљу квалитетнијег рада подружница, свака подружница организоваће свој рад према
унифицираном пословнику о раду. Управни одбор је доношење овог Пословника оставио
за 2019. годину.

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.
У 2018. години одржана је једна редовна Скупштина (23. фебруара 2018) и Свечана
скупштина БДС поводом обележавања Дана библиотекара Србије, јубилеја 70 година
излажења часописа „Библиотекар“ и доделе награда БДС 14. децембра 2018. године.
Скупштине БДС у 2018. години
23. фебруар 2018 (Амфитеатар НБС, Београд, присуствовало 60 делегата)
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 19. маја 2017. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и
подружница БДС у 2017. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2017. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2018. години
5. Текућа питања
Одлуке:
1. Усвојен је Извештај о раду Библиотекарског друштва Србије у 2017. години,
Извештај о раду подружница БДС у 2017. години није разматран нити усвојен јер је
мање од половине подружница послало годишње извештаје о раду
2. Скупштина БДС је усвојила Финансијски извештај БДС за 2017. годину
3. Усвојен је Програм рада БДС у 2018. години
14. децембар 2018 – Свечана скупштина БДС (Хотел „Београд“, Чачак)
Дневни ред:
1. Поздравне речи
2. Представљање новог броја „Библиотекара“ (2/2018) поводом 70 година од
објављивања првог броја часописа
3. Уручење награда БДС за 2018. годину
4. Обраћање добитника награда Скупштини БДС
Свечаној скупштини БДС у Чачку присуствовало је преко 150 колега из земље и
иностранства, као и регистрованих учесника XV Конференције БДС. Библиотекарима се
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обратиo др Богдан Трифуновић, председник БДС, доц. др Драгана Грујић као главни и
одговорни уредник представила је нови број часописа „Библиотекар“, након чега су
уручене награде БДС:
 Запис – проф. др Десанка Стаматовић за развој библиотечко-информационе
делатности и библиотекарства
 Стојан Новаковић – др Драгана Милуновић, Народна библиотека Србије за књигу
„Текст у говор“ и Љиљана Косијер, Градска библиотека Нови Сад за књигу „Криза
читања међу основношколцима и модели ублажавања њених последица“
 Најбољи библиотекар – Татјана Живковић, Народна библиотека “Илија М.
Петровић” Пожаревац и Жаклина Николић, Библиотека Центар за културу Кладово

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)
Рад Управног одбора БДС у 2018.
У току 2018. године одржано је пет седница Управног одбора:
 23. јануара 2018.
 23. фебруара 2018.
 23. априла 2018.
 28. маја 2018.
 6. септембра 2018.
Активности УО БДС у 2018. години:


Донета одлука о износу чланарине (1.000,00 РСД) и року за њено плаћање
(31.03.2018);
БДС - Извештај о раду за 2018. годину

6



Поднет је извештај о раду БДС;



Предложен је програм рада БДС у 2018. години;



Поднет је извештај о раду Управног одбора БДС;



Припремљена је и послата документација за конкурс за стицање
репрезентативности БДС код Министарства културе;



Одлучено је да се више не плаћа чланарина за ЕБЛИДУ, а да се и даље плаћа
чланарина за ИФЛУ;



Именован је уредник зборника радова „О чему говорим када говорим о
библиотекама“ (Богдан Трифуновић);



Планирани су и одржани форуми БДС у Новом Саду и Шапцу, уз учешће
представника УО;



Разматрани су актуелни пројекти БДС;



Одобрен је наступ БДС на Сајму књига у сарадњи са Амбасадом САД кроз пројекат
„Књиге повезују људе“;



Урађен је предлог Пословника о раду подружница (Драгица Радетић и Весна
Степановић);



Два члана УО (Весна Вуксан и Бојана Вукотић) учествовала су у раду Другог
округлог стола „Улога стручног књижничарског друштва данас: заговарање начела
Еуропске уније“ у организацији Загребачког књижничарског друштва (април 2018);



Даниела Скоковић, члан УО БДС, учествовала је у оквиру IFLA „Глобална визија“ на
регионалној радионици у Паризу од 14. до 16. маја 2018, након чега је у
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ одржала радионицу на ту тему
крајем маја 2018;



Донете су одлуке о расписивању конкурса за награде БДС у 2018. години и о
саставу жирија за награде „Запис“, „Најбољи библиотекар“ и „Стојан Новаковић“;



Одређена је тема и термин одржавања 15. конференције БДС;



Чланови УО БДС учествовали су у реализацији 15. конференције БДС, кроз
Организациони и Програмски одбор.

Надзорни одбор
Надзорни одбор БДС има три члана, кога чине мр Вера Петровић, председник, Садија
Хоџић и Сања Стаменковић. Надзорни одбор је у 2018. години имао једну седницу, 23.
фебруара 2018. године у Народној библиотеци Србије, када је усвојен годишњи
БДС - Извештај о раду за 2018. годину
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финансијски извештај БДС за 2017. годину. Надзорни одбор БДС предложио је Скупштини
БДС одржаној 23. фебруара 2018. године да се финансијски извештај БДС за 2017. годину
усвоји.

XV конференција БДС
У организацији Библиотекарског друштва Србије (БДС), Универзитетске библиотеке
“Светозар Марковић” и Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”, од 12. до 14.
децембра 2018. у Београду и Чачку одржана је XV међународна конференција БДС на
тему „Иновације и трендови у библиотекарству”.
Предконференцијски дан одржан је у среду, 12. децембра у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић” (УБСМ) у Београду. Након поздравних речи др Богдана
Трифуновића, председника Друштва, уследила је пројекција филма „Зашто волим
библиотеку” ауторке Мирјане Нешић и радионица за више од 50 библиотекара
„Променада 2030: шта су библиотеке урадиле а шта ви можете још” коју су водиле
Милена Костић и Шејла Џидић из УБСМ, Мирјана Нешић из Библиотеке Београдске
политехнике и Јасна Бркић из Библиотеке града Београда. У оквиру радионице присутне
су поздравиле путем видео записа Кристин Мекензи, наредна председница IFLA у
мандату 2019-2021, и Весна Вуксан, менаџер за стратешке пројекте IFLA.
Конференција се следећег дана преселила у Чачак, а Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис” била је домаћин скупа на коме је присуствовало више од 200
библиотекара из земље и иностранства. Програм конференције је обухватио свечано
отварање, два предавања по позиву (Бреде Карун из Градске библиотеке у Крању и
Тилмана Тегелера, руководиоца Библиотеке Института за источну и југоисточну Европу у
Регенсбургу), четири радне сесије са 25 презентација, отварање изложбе „Библиотеке
Моравичког округа” у новој згради чачанске Библиотеке, обележавање Дана
библиотекара Србије (14. децембар) са свечаном седницом Скупштине БДС на којој су
додељене награде Друштва за 2018. годину, свечану вечеру за учеснике конференције,
чланове и госте БДС, итд.
Радни део конференције обухватио је два предавања по позиву: Бреде Карун, директорке
Градске библиотеке Крањ у Словенији и Тилмана Тегелера, шефа Одсека за библиотечке
и електронске истраживачке инфраструктуре при Лајбниц институту у Регенсбургу у
Немачкој. Током два дана и четири радне сесије које су уследиле стручњаци из Румуније,
Шведске, Немачке, Словеније, Кипра, Босне и Херцеговине, Велике Британије,
Сједињених Америчких Држава, Црне Горе, Хрватске и Србије, представили су свој рад,
остварене пројекте или иницијативе. Теме њихових излагања биле су из области нових
информација, медија и корисника, трендова у библиотекарству, креативности и
иновативности, спреге библиотека и образовања итд.
На крају првог радног дана конференције отворена је изложба „Библиотеке Моравичког
округа” у Дечјем одељењу у новој згради Библиотеке. Ова изложба је настала
захваљујући иницијативи библиотекара чланова Подружнице БДС и са жељом да током
конференције буде представљен један део богате библиотечке традиције у Моравичком
округу. На 13 плаката представљене су четири јавне библиотеке из: Чачка (са огранцима у
Заблаћу, Мрчајевцима, Прељини и Пријевору), Горњег Милановца, Ивањице и Гуче,
БДС - Извештај о раду за 2018. годину

8

потом специјалне библиотеке Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и
Народног музеја у Чачку, вискошколска библиотека Факултета техничких наука у Чачку,
школске библиотеке Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку, Техничке школе
Ивањица, ОШ „Милица Павловић” у Чачку и ОШ „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу.
Изложбу је отворила др Добрила Бегенишић, начелник Матичног одељења Народне
библиотеке Србије.
Трећег дана конференције обележен је 14. децембар – Дан библиотекара, а тим поводом
одржана је свечана Скупштина БДС и уручене су награде Друштва. На Скупштини је
обележен и јубилеј 70 година од излажења првог броја часописа „Библиотекар” и
представљен нови број часописа, а тим поводом говорила је главна уредница доц. др
Драгана Грујић.
Сви регистровани учесници Конференције у оквиру материјала су добили примерак
часописа „Библиотекар”, број 2 за 2018. годину, Зборник радова са прошлогодишње
Конференције БДС „О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање,
промовисање, лобирање”, као и „Библиографију превода америчке књижевности на
српски језик” (издање БДС у оквиру пројекта “Књиге повезују људе” на 63. Сајму књига).
Завршну реч трећег дана конференције дао је др Богдан Трифуновић оценивши је врло
успелом, нагласивши да је Чачак током два дана био центар библиотекарства у региону, а
са најмодернијом и највећом зградом јавне библиотеке у земљи и путоказ развоја
библиотекарства у Србији и шире. Он је захвалио програмском и организационом
одбору, управи БДС, члановима жирија, предавачима и ауторима представљених радова,
запосленима у Градској библиотеци Чачак, волонтерима Филолошког факултета у
Београду, Више техничке школе струковних студија и Факултету техничких наука у Чачку.
Захвалност је јавно упућена свима који су подржали конференцију и Дан библиотекара
Србије: Министарству културе и информисања, Граду Чачку, компанијама Trevis, Softlink,
Ebsco, Digit, Pearson, Аутопревоз Чачак, УТП Морава, Понс, Макробела, Винарији
Живковића, Подруму вина Тодор, Туристичкој организација Чачка, Гимназији у Чачку и
другима.
Организациони одбор
Др Богдан Трифуновић, Градска библиотека Чачак, председник ОО
Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије
Весна Вуксан, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије
Дубравка Илић, Градска библиотека Чачак
Милена Костић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Марија Радуловић, МА, Градска библиотека Чачак
Биљана Раичић, Градска библиотека Чачак
Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега
Весна Црнковић, Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Шејла Џидић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Програмски одбор
Др Добрила Бегенишић, Народна библиотека Србије
Др Бранка Драгосавац, Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду
Др Дејан Вукићевић, Народна библиотека Србије
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Мр Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске
Оливера Недељковић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“

Дан библиотекара
Дан библиотекара Србије и Дан БДС обележен је 14. децембра 2018. године Свечаном
скупштином БДС у Чачку, у време одржавања Конференције БДС, када су уручене награде
Друштва.
Награда Запис која се додељује за трајан допринос развоју библиотечко-информационе
делатности додељена је проф. др Десанки Стаматовић (предлагач проф. др Гордана
Стокић Симончић, Филолошки факултет Универзитета у Београду); награда Стојан
Новаковић за оригинално ауторско дело на српском језику из области библиотечкоинформационе делатности добиле су др Драгана Милуновић, Народна библиотека
Србије (предлагач проф. др Жељко Вучковић, декан Учитељског факултета у Сомбору) и
Љиљана Косијер, Градска библиотека Нови Сад (предлагач Драган Којић, директор
Градске библиотеке у Новом Саду), док су награду Најбољи библиотекар за значајне
резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности за 2018. годину понеле
Татјана Живковић, Народна библиотека “Илија М. Петровић” Пожаревац
(предлагач Подружница библиотекара Браничевског округа, председница Вера Зарић
Митровић) и Жаклина Николић, Библиотека Центар за културу Кладово (предлагачи
Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда и Милена Димитријевић, директор
НБ “Вук Караџић”, Велико Градиште).
Након свечане церемоније доделе награда и уручења диплома, лауреати награда БДС у
2018. години обратили су се присутним колегама у препуној Свечаној сали хотела
„Београд“ у Чачку.
На Скупштини је обележен и јубилеј 70 година од излажења првог броја часописа
„Библиотекар” и представљен нови број часописа, а тим поводом говорила је главна
уредница доц. др Драгана Грујић.

Издања БДС у 2018.
Часопис „Библиотекар“
Програмом рада БДС за 2018. годину предвиђено је да научни часопис „Библиотекар“ у
2018. години изађе у два броја, што је успешно реализовано објављивањем броја 1
средином 2018. и бројем 2 за Дан библиотекара. Часопис је током 2018. године задржао
свој научни статус (М53) који додељује Министарство науке и реферише се у EBSCO i
CEEOL базама. У циљу веће видљивости часописа на глобалној мрежи сви радови
објављени у Библиотекару имају дигитални идентификатор објекта – DOI број (Digital
Object Identifier). Часопис је видљив у електронском облику на веб-сајту Друштва. У плану
је да се уради посебан веб-сајт часописа на Open Journal System платформи у циљу боље
приступачности и видљивости „Библиотекара“ у електронском облику.
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Уочи XV конференције Библиотекарског друштва Србије Иновације и трендови у
библиотекарству и Дана библиотекара, објављен је и 14. децембра 2018. промовисан
други број часописа Библиотекар за 2018. годину. Редакција у саставу: доц. др Драгана
Грујић (главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Нада Арбутина, др
Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана
Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob Jeong настојала је да
овим бројем обележи 70 година излажења часописа (децембар 1948–децамбар 2018).
Овај број објављен је са 10 прилога и уводником главне уреднице и његово објављивање
подржало је Министарство културе и информисања.
Зборник радова
Управни одбор Библиотекарског друштва Србије је 2018. године одобрио штампање
зборника радова са XIV међународне конференције БДС, који је из штампе изашао у
децембру 2018. Уредник зборника радова „О чему говорим када говорим о
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање” је др Богдан Трифуновић,
председник Библиотекарског друштва Србије. У зборнику је објављено 13 радова
одобрених од стране рецензената, на 157 страница. Радове који су објављени у зборнику
потписују аутори из четири европске земље и Сједињених Америчких Држава. Зборник је
објављен уз подршку Министарства културе и информисања.
Библиографија и каталог изложбе
Поводом 63. Сајма књига у Београду Библиотекарско друштво Србије објавило је нова
издања реализована у оквиру пројекта Друштва „Књиге повезују људе” а подржаног од
Америчке амбасаде у Београду. Реч је о монографији Библиографија превода америчке
књижевности на српски језик и каталогу Књиге повезују људе: каталог изложбе
преведене америчке књижевности на српски језик 2015–2018. Штампање обе
публикације подржала је Амбасада САД у Београду.
Библиографија превода америчке књижевности на српски језик резултат је тимског рада
колега из Народне библиотеке Србије и Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”
из Чачка: Тамаре Јанковић, Емине Чано-Томић, Тијане Бежанић и Богдана Трифуновића.
Монографија има 211 страна и подељена је у три сегмента: Увод, библиографију и
регистре. Библиографија садржи 1.096 библиографских јединица које су сређене
абецедно, по презименима аутора у транскрибованом облику.
Објављивање библиографије преведених америчких писаца допуњено је и
објављивањем каталога. Каталог изложбе преведене америчке књижевности доноси
избор преведених америчких аутора представљених кроз изложбу изабраних наслова
преведене америчке књижевности од 2015. до септембра 2018. године коју је
библиотечка јавност имала прилику да види на овогодишњем сајму књига. У каталогу са
колорним илустрацијама на 44 стране могу се видети 143 наслова изабраних преведених
дела америчких аутора. Избор укључује класике америчке књижевности али и неке
новије романе преведене на српски језик у овом периоду.

БДС - Извештај о раду за 2018. годину

11

Рад БДС на унапређењу и заштити струке
С обзиром на то да је семинар „Ко то тамо прича?“ у децембру 2017. године
реакредитован за 2018. годину одлуком Комисије НБС, БДС је у 2018. години наставило
одржавање овог веома успешног семинара ауторки Весне Вуксан и Милене Костић у
библиотекама Србије. Током 2018. семинари су организовани за 196 колега у
библиотекама у Обреновцу, Београду, Новом Београду, Јагодини, Пироту, Прокупљу,
Шапцу, Новом Саду.
Весна Вуксан је на Регионалном форуму о одрживом развоју у Женеви 1-2. марта 2018.
године представљала и Библиотекарско друштво Србије, на значајном скупу који је
окупио представнике европских земаља и невладиног сектора, укључујући и Србију. Она
је такође представљала БДС и на IFLA Конгресу у Куала Лумпуру августа 2018. године.
У 2018. години покренут је и нови веб-сајт „Циљеви одрживог развоја – Библиотеке 2030“
(аутор Весна Вуксан), у циљу обједињавања на једном месту информација о иницијативи
Уједињених нација на овом пољу и улози библиотека у достизању Циљева, као и
информација о два пројекта БДС које је подржала IFLA у 2017. и 2018. години, а који се
бави циљевима одрживог развоја на регионалном „Unlocking the potential of libraries“ и
на светском нивоу „Stories that Matter“.
У јуну 2018. године Библиотекарско друштво Србије реаговало је са дописом
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на добијене информације да се
новим правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа за
основно и средње образовање и васпитање (за школску 2018/19. годину) додатно
деградира позив школског библиотекара. У допису „Библиотекарско друштво Србије
тражи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да ревидира Правилнике у
деловима везаним за потребан број школских библиотекара, повећавајући њихов број у
школама уместо досадашње праксе смањења, доследно уважавајући сву комплексност
библиотечко-информационе делатности и њене незаменљиве улоге у информисању и
едукацији грађана свих узраста.“
У августу 2018. године Библиотекарско друштво Србије подржало је допис који је
репрезентативним синдикатима упутило Друштво школских библиотекара Србије,
поводом нацрта платних група и разреда запослених у јавним службама којим је
предвиђена најгрубља деградација школских библиотекара између осталих стручних
сарадника у школама.
Библиотекарско друштво Србије током 2018. године ставило је на увид стручној јавности
Нацрт Етичког кодекса библиотекара Србије и одржало јавну расправу о предложеном
тексту Нацрта.
Нацрт Eтичког кодекса библиотекара је током 2014. године припремила Радна група у
саставу: Весна Црногорац, Весна Ињац-Малбаша и Милица Стевановић. Како се о овом
Нацрту Скупштина БДС није изјашњавала, именована је нова Радна група на Скупштини БДС
2016. године у саставу: др Богдан Трифуновић, Хадија Кријешторац и др Весна Црногорац.
Јавна расправа о предложеном Нацрту трајала је од 3. јула до 10. септембра 2018.
године, након чега је Радна група размотрила послате примедбе и сугестије и усагласила
коначну верзију Нацрта која ће бити предложена за усвајање Скупштини БДС у 2019.
години.
БДС - Извештај о раду за 2018. годину

12

Међународна сарадња
БДС је у 2018. години наставило чланство и сарадњу са IFLA, док је чланство у EBLIDA
замрзнуто из разлога непостојања конкретних видова сарадње или подршке ове
организације према Друштву, скупе годишње чланарине, као и из потребе да се БДС
фокусира на пројекте и иницијативе које је подржала IFLA.
Сарадња је настављена и са регионалним удружењима, Друштвом библиотекара
Републике Српске, Хрватским књижничарским друштвом, Асоцијасијом БАМ из Босне и
Херцеговине, сродним удружењима колега из Мађарске, Румуније, Бугарске, Црне Горе,
Кипра, итд. Представници управе БДС су на позив колега били присутни на стручним
скуповима удружења у Хрватској, Босни и Херцеговини, Румунији, Мађарској. БДС је
узвратило са позивом тим удружењима за годишњу конференцију БДС у Београду и Чачку
у децембру 2018. године.

Форуми БДС
1. Нова систематизација радних места у библиотекама
Друштво је у сарадњи са Градском библиотеком Нови Сад, Подружницом БДС за
Јужнобачки округ и Новосадским сајмом, већ традиционално одржало први Форум БДС у
години у Новом Саду 8. марта 2018, у оквиру Новосадског сајма књига 2018, на 8. Данима
библиотека и библиотекара. ема Форума била је веома актуелна, Нова систематизација
радних места у библиотекама, с обзиром на законску обавезу усвајања нових аката о
систематизацији радних места до 24. марта 2018. године, па је око 150 библиотекара
пратило и учествовало у дискусији. Окупљенима су се обратили директор Градске
библиотеке у Новом Саду, Драган Којић, председник БДС, Богдан Трифуновић,
помоћница директора новосадске Библиотеке Милица Кирћански, дипломирани правник
Светлана Миљуш, секретар у Градској библиотеци Нови Сад која је представила правни
оквир за нову систематизацију, и Гордана Ђилас из Библиотеке Матице српске као
модератор Форума. Представници Министарства културе и информисања задужени за
ову тему нису се одазвали на позив БДС да узму учешће и помогну у разјашњењу
евентуалних недоумица код запослених библиотечких радника. Током трајања Форума
прочитана су питања која су за скуп упућена на адресу БДС, док су се многобројне колеге
јављале са питањима за дискусију.
2. Нове платне групе и разреди у култури
Форум одржан у сарадњи са Библиотеком шабачком и Подружницом БДС за Мачвански
округ, Шабац 26. септембар 2018. године, са почетком у 12 часова. Форуму је
присуствовало око 60 колега.
Циљ Форума о платним групама и разредима био је да се библиотечкој заједници Србије
пренесу валидне информације о актуелним законским изменама и увођењу платних
разреда у јавном сектору, чија се пуна примена очекивала од јануара 2019. године.
Током Форума присутнима су се обратили Јелена Подгорац Јовановић, директорка
Библиотеке шабачке и др Богдан Трифуновић, председник БДС, Драгана Ђорђевић,
председница Самосталног синдиката културе Србије и др Драгана Милуновић, заменица
управника НБС. Током врло живе и дуготрајне дискусије, у којој је учешће узело више
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колега из различитих библиотека, преовладао је став да БДС, заједно са синдикатима,
стане иза препорука струковне Радне групе када су у питању платне групе и разреди за
библиотечко-информациону делатност, док је мањи број колега тражио да се иступи са
ставом да се траже идентична решења као што се обећавало за запослене у просвети. Као
резултат овог Форума БДС је упутило допис Министарству финансија и Министарству
културе и информисања и позвало библиотеке и колеге у Србији да сви појединачно
упуте идентичне дописе са својих адреса.
„Друштво је преузело на себе обавезу да у постојећим околностима изопштености из
процеса доношења платних група и разреда, информација које су спорадично стизале у
вези резултата рада на предлозима, немогућности да се јасно сагледа позиција синдиката
и позиција министарстава, допре до релевантних саговорника и партнера с којима
можемо да заједнички наступимо према доносиоцима одлука. Јучерашњи Форум је
делимично успео у томе, уз нажалост одсуство представника Министарства државне
управе и Министарства културе, који су нас упућивали једни на друге када је у питању
надлежност за тему која нам је битна, суштински одбијајући дијалог са БДС.
У том смислу на Форуму у Шапцу је донета одлука да се припреми заједничко
саопштење-приговор библиотека Србије, који је иницијално предложила Подружница
БДС за Јужнобачки округ. Иницијатива колега потекла је са састанка Подружнице
одржаног 19. 9. 2018. у Новом Саду и њихов текст упућен председнику Друштва прочитан
је на Форуму у Шапцу. Донета је одлука да се тај текст узме за основу допуњеног
саопштења у форми приговора, које би се слало на адресе свих министарстава и
синдиката укључених у процес израде платних група и разреда у култури. Претходно је
допис подржао и Управни одбор БДС.
Апелујемо на све чланове БДС и колеге да се упознају са дописом БДС (опширнији текст
са детаљном аргументацијом) и дописом који се као форма прослеђује на адресе свих
библиотека, где би се након приговора сви заинтересовани запослени својевољно могли
и потписати испод дописа, који би потом установа слала на више предложених адреса. На
овај начин се боримо за наша права, превасходно аргументима, и указујемо на бројност
установа и запослених који се не слажу са деградацијом струке и сектора заштите
културног наслеђа у целини.“

Пројекти БДС
Подршка иновацијама у библиотечко-информационој делатности кроз унапређење
капацитета професионалног развоја, истраживања и доступности стручних и научних
информација
Предложени пројекат чинила су четири међусобно повезана сегмента (Професионални
развој, Истраживање, Издавачка делатност, Доступност стручне литературе), који су као
целина омогућули мултидисциплинарно и слојевито сагледавање иновација у
библиотечко-информационој делатности и њено унапређење у складу са захтевима новог
миленијума. У оквиру пројекта реализоване су следеће активности:
- организација XV Конференције БДС са међународним учешћем са основном темом
„Иновације и трендови у библиотекарству“, уз предконференцију „Променада 2030“,
- објављивања часописа „Библиотекар“ 1948, број 2 за 2018. годину, посвећен теми
научне и стручне периодичне литературе у прошлости и данас,
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- објављивање Зборника радова „О чему говорим када говорим о библиотекама:
заговарање, промовисање, лобирање“ са XIV Конференције БДС одржане у Београду 1315. децембра 2017. године.
- израда новог веб сајта БДС, уз припрему постављање новог веб сајта часописа
„Библиотекар“ заснованог на Open Journal System платформи.
Министарство културе и информисања подржало је овај пројекат са 1.109.000,00 динара.
Књиге повезују људе
Библиотекарско друштво Србије је, у сарадњи са Амбасадом САД у Београду,
реализовало пројекат под називом „Књиге повезују људе“ током 63. Међународног сајма
књига у Београду, од 21. до 28. октобра 2018. године. Пројекат је кроз сарадњу Друштва и
Амбасаде омогућио да се на закупљеном штанду од 64 квадратна метра у Хали 4
Београдског сајма одржи низ програма и активности који су имали две кључне теме:
промоцију преведене америчке књижевности и промоцију библиотечко-информационе
делатности током трајања највећег регионалног сајма књига. Пројекат су подржали
Удружење професионалних издавача Србије и Удружење издавача и књижара Србије.
Захваљујући члановима БДС, запосленима Амбасаде САД, библиотекарима,
књижевницима, књижевним критичарима, преводиоцима, уредницима издавачких кућа,
новинарима, волонтерима са Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког
факултета у Београду и са Факултета организационих наука у Београду, и другим
сарадницима Друштва, током недељу дана организовано је 25 различитих програма, са
преко 65 учесника.
Током недеље Сајма књига организован је низ промоција преведене америчке
књижевности у последње три године, са објављеном селективном библиографијом
„Библиографија превода америчке књижевности на српски језик: књиге: 2015-2018“
(аутори Тамара Јанковић, Емина Чано Томић, Тијана Бежанић и Богдан Трифуновић),
изложбом изабраних 140 наслова (на српском и енглеском језику) и пратећим каталогом
„Књиге повезују људе“ (аутори Богдан Трифуновић, Марија Радуловић и Александар
Вукајловић). Свакодневно су приређивани књижевни сусрети посвећени значајним
америчким писцима: Џеку Керуаку, Вамику Волкану (који је лично присуствовао
промоцији своје прве преведене књиге на српски „Имигранти и избеглице“), Џонатану
Френзену, Дону Делилу, Дејвиду Фостеру Воласу, Чарлсу Симићу (уз учешће Симића
путем видео линка).
Други сегмент активности био је резервисан за промоцију библиотечко-информационе
делатности, што је привукло велику пажњу колега из свих типова библиотека Србије, али
и шире. Шест дана су се смењивали разни програми, који су се бавили питањем
будућности библиографије у ери електронских каталога, електронским ресурсима за
библиотеке (семинар организован уз сарадњу са представницима компанија EBSCO и
Неолибрис, након кога су присутни добили сертификат и приступне податке за бесплатно
коришћење великог дела EBSCO база података путем линка http://www.neolibris.rs/bds/),
отвореним подацима и шанси која се пружа библиотекама да се укључе у процесе
дигитализације електронске управе (уз учешће представнице Развојног програма
Уједињених нација у Србији), дигиталним садржајима и сервисима за децу и младе који
су већ у примени у библиотекама, школским библиотекама (трибина Друштва школских
библиотекара Србије), видео трејлерима као новом формом приказа књига и
популаризације читања, отвореним приступом, библиотекама и дигиталном
хуманистиком, односно Циљевима одрживог развоја УН и активностима БДС на том
пољу.
Амбасада САД у Београду финансирала је пројекат у износу 13.505 US$.
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Дигитализација библиотечке грађе о историјату Библиотекарског друштва Србије
Пројекат је подржан на конкурсу Секретаријата за културу Града Београда у 2018. години
са 100.000 динара, за активности дигитализације архивске и документарне грађе везане
за историјат Библиотекарског друштва Србије од 1947. године до средине 60-их година XX
века. Дигитализација грађе је окончана за тај период, у наредним фазама овог пројекта
наставиће се са скенирањем грађе која се чува у канцеларији БДС, док је у плану израда
дигиталне библиотеке 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 била су укључена
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)
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
Резултат овог пројекта 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.
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.
Током реализације пројекта одржане су три ИФЛА Регионалне радионице "Улога
библиотека у остваривању УН Агенде 2030 и циљева одрживог развоја" у Загребу,
Национална и свечилишна књижница, 17. и 18. април 2018, Београду, Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“ 28. и 29. маја 2018, и Мостару, хотел „Мостар“ 22. јун
2018. Укупно је кроз ове три радионице прошло више од 80 библиотекара из све три
земље, који су се на веома иновативан начин бавили темама улоге библиотека у
остваривању Циљева одрживог развоја.
Укупан буџет пројекта био је 6.000 евра, који је искоришћен за трошкове организовања
три радионице у Београду, Загребу и Мостару и на путне трошкове учесника радионица.

Веб-сајт БДС и друштвене мреже
Крајем 2018. године урађен је нови веб сајт БДС, захваљујући ангажовању Бојана
Николића, запосленог у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду.
Бојан је прилагодио савременију тему за постојећу платформу Wordpress на којој почива
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веб-сајт Друштва. Адреса веб-сајта је добро позната, www.bds.rs. Током 2018. године вебсајт су уређивали Весна Вуксан, Драгана Грујић и Богдан Трифуновић.
БДС наставља да активно одржава страницу на Facebook-у, коју је крајем 2018. године
пратило око 2.100 појединаца - https://www.facebook.com/Bibliotekarsko-drustvo-SrbijeSerbian-Library-Association-144356818985110/?ref=hl
Друштво има и своје профиле на мрежама Twitter (@BDSSLA, 62 пратиоца профила) и
Linkedin (125 пратиоца). Већа активност на овим мрежама условљена је постојањем
уредника који би преузели одржавање профила и њихово редовно ажурирање новим
информацијама у вези БДС.

Остало
Крајем 2018. године БДС је припремило документацију и захтев за признавање статуса
репрезентативног удружења у Републици Србији за област библиотечко-информационе
делатности. На припреми документације су радили председник и секретар Друштва, уз
помоћ чланова Управног одбора БДС. Комплетна документација је у другој половини
децембра 2018. упућена на адресу надлежне комисије Министарства културе и
информисања.

Извештај о раду БДС у 2018. години саставили су
Председник БДС
др Богдан Трифуновић

и

Секретар БДС
Бојана Вукотић

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
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