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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

Програм рада у 2019. години
Библиотекарско друштво Србије (у даљем тексту - БДС) у 2019. години поред
редовног рада у складу са законом и Статутом Друштва планира наставак незавршених
активности из претходног периода, као и покретање нових активности или иницијатива
којима ће се унапредити библиотечко-информациона делатност или заштити стручни и
професионални интегритет библиотечких радника и библиотека у Републици Србији. На
Програм рада у 2019. години утицаће и нови статус БДС као репрезентативног удружења за
библиотечко-информациону делатност у Републици Србији.
1. Одржавање Изборне скупштине
У 2019. години истиче мандат постојеће управе БДС, па ће у складу са Статутом до
маја 2019. године бити одржана Изборна скупштина БДС за све органе Друштва.
2. Унапређење рада подружница
У циљу активнијег и самосталнијег рада подружница БДС у 2019. години планира се
да Управни одбор БДС заврши рад на коначном тексту и усвајању „Пословника о раду
подружница БДС“. Чланови Управног одбора БДС започели су и у великој мери уобличили
текст предлога Пословника. Пословник о раду подружница ће се примењивати у раду свих
подружница Друштва.
3. Заштита професионалног интегритета и статуса библиотечких радника
БДС ће и у овој години радити на заштити професионалног интегритета и статуса
библиотечких радника у Србији, нарочито својих чланова. Управа БДС ће наставити сарадњу
са синдикатима, сродним удружењима, националним библиотекама и другим субјектима у
настојању да се библиотечко-информациона делатност, библиотеке и запослени
професионално не деградирају у односу на остале делатности, односно да буду препознати
и признати у складу са достигнутим стандардима у развијеним земљама света и Европе.
4. Одржавање Форума БДС
БДС у 2019. години наставља са организацијом Форума у сарадњи са подружницама и
библиотекама-домаћинима, у циљу непосредног контакта Управе БДС и чланства, подршке
подружницама и одржавања састанака о различитим актуелним темама. Као и претходних
година планира се организација најмање четири Форума: у Новом Саду (у марту 2019), Нишу,
Београду (током трајања Сајма књига) и у другим градовима у складу са интересовањем
чланства БДС или актуелним потребама.

5. Издавачка делатност БДС у 2019.
Издавачка делатнос БДС добро је позната и утемељена је у традицији и активностима
Друштва:
- научни часопис „Библиотекар“, број 1/2019, објављивање у јуну 2019.
- зборник радова са XV конференције БДС „Иновације и трендови у библиотекарству“,
објављивање у децембру 2019.
- часопис „Библиотекар“, број 2/2019, децембар 2019.
Планира се да део издавачке делатности БДС у 2019. години буде финансиран из
пројекта код Министарства културе и информисања.
6. Организација XVI Конференције БДС са међународним учешћем и обележавање Дана
библиотекара
Друштво ће у децембру 2019. године организовати 16. конференцију БДС и
обележити свој дан, Дан библиотекара Србије 14. децембар. За потребе организације
конференције конкурисаће се са пројектом код Министарства културе и информисања.
7. Чланство у IFLA и учешће на IFLA конгресу у Атини 2019.
Друштво наставља да одржава редовно чланство у IFLA и у 2019. години, као и да
тесно сарађује са кровном асоцијацијом библиотечко-информационе делатности, која је
претходних година показала подршку БДС и пројектима нашег удружења.
Услед одржавања овогодишњег конгреса у Атини од 24. до 30. августа 2019, БДС ће
покренути сличну акцију као у 2017. години „1000 идеја за 1000 километара“ и
организованог одласка на Конгрес за своје чланове. У циљу реализације ове активности, у
случају довољног интересовања од стране чланова БДС, Друштво ће конкурисати са
пројектом код Министарства културе и информисања.
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