ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ПОДРЖНИЦА БДС ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештаје о раду послале су следеће подружнице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подружница Средње-банатског округа
Подружница библиотекара Срема
Подружница Мачванског округа
Подружница Колубарског и Мачванског округа
Подружница Подунавског округа
Подружница Браничевског округа
Шумадијска подружница
Подружница Поморавског округа
Подружница библиотекара Тимочке крајине
Подружница Златиборског округа
Подружница Моравичког округа
Подружница Пиротског округа
Београдска подружница
Подружница специјалних библиотека
Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду

Подружница Средње-банатског округа
Подружница Средњобанатског округа БДС је крајем 2016. године обновила
активности. Подружница је за 2018. године имала 16 чланова као и претходне године (12
из ГНБ „Жарко Зрењанин“ и по 2 члана из општинских библиотека „Бранко Радичевић“,
Житиште и „Ђура Јакшић“, Српска Црња). У актуелној календарској години је у плану да
Подружница има чланове у свих пет јавних библиотека у Округу, али и да евентуално
прошири чланство међу библиотекарима специјалних библиотека.
Одржан је један састанак Подружнице коме је присуствовало 18 библиотекара. Због
ограничавајућих ресурса, размена информација и договарање је најчешће обављано путем
електронске поште и телефоном. Теме које су биле актуелне међу члановима су: стручно
усавршавање, стицање стручних звања, плате запослених, поступци рационализације
оснивача над библиотекарским установама и др.
Чланови подружнице су учествовали у раду Друштва као делегати на две
скупштине које су одржане у току године, као и на 15. Конференцији одржаној од 12. до
14. 12. 2018. Чланови Подружнице су присуствовали традиционалним манифестацијама
као што су Салон књиге у Новом саду, Београдски сајам књига и „Библионету“.
Председник Подружнице Предраг Јеремић је био активан у секцији Матичних
библиотекара, а колегиница, др Драгана Сабовљев, у Секцији за развој и промоцију
формалног образовања библиотекара. План је да се и други чланови подружнице у овој
години активирају у постојећим комисијама и секцијама Друштва сходно интересовањима
и радном ангажману.
Председник Подружнице
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Предраг Јеремић
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
21. 2. 2019. године
Подружница библиотекара Срема
„Активно учествовати у послу којим се бавимо значи покушати сачувати у животу
лепоту и достојанство који нам он пружа, сведочити истину коју нам он сведочи, понекад
ризиковати и бити храбар.“
Ружица Станковић
„Годишњак библиотека Срема“
Библиотечки радници Срема, окупљени у Подружницу, која је саставни део Друштва
библиотекара Србије, редовно се окупљају, раде и друже.
Утврђене циљеве и задатке Подружница остварује програмима Сабора библиотекара
Срема, Годишњом скупштином, додељивањем Награде „Доситеј Обрадовић“, издавањем
часописа „Годишњак библиотека Срема“, „Сусретима библиографа у спомен на др
Георгија Михаиловића“ и никад оствареним организовањем стручних посета
библиотекама ван региона.
Органи Подружнице су Скупштина Подружнице и председник Подружнице.
Сваке године домаћин и организатор Годишње скупштине је друга сремска библиотека,
редослед је утврђен Правилником и ниже се по азбучном реду седишта библиотека.
Како ред налаже, а и Правилник, домаћин Скупштине у 2018. години била је Народна
библиотека у Пећинцима и одржана је 18. маја 2018. године.
После уводне речи Невене Наић, директорке пећиначке Библиотеке, те поздрава који је
учесницима упутио Рајко Секулић, директор Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици, вођење Скупштине преузела је Ружица Станковић, председница
Подружнице библиотекара Срема.
Дејан Ристић, историчар, некадашњи управник Народне библиотеке Србије, један од
водећих стручњака у области интегралне заштите и управљања културним наслеђем,
одржао је предавање „Библиотеке и културно наслеђе“. Подсећајући да је у дужем
временском раздобљу код нас однос према култури такав да се о њој може разговарати као
о области чији је опстанак суштински угрожен, Дејан Ристић је апострофирао место, улогу
и значај библиотека као чувара културног наслеђа, указујући на њихов све тежи положај,
иако чине најбројнију мрежу установа културе и имају највећи број запослених радника у
области културе.
Подружница библиотекара Срема од 1997. године објављује своје гласило. На Скупштини
је представљен и осамнаести број Годишњака библиотека Срема за 2017. годину.
Представила га је Милијана Дмитровић Торма, дипломирани библиотекар из
сремскомитровачке Библиотеке, одговорни уредник публикације. Годишњак садржи
двадесет стручних радова сремских библиотекара, подељених у рубрике Наша пракса, Из
историје Срема, Сусрети и Библиографија.
На Годишњој скупштини Подружнице сремских библиотекара уобичајено је да се подносе
извештаји о активностима у Подружници током протекле године.
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Вера Новковић известила је о 54. Сабору библиотекара Срема у Иригу, док је Ружица
Станковић, председник Подружнице, детаљно представила рад Подружнице, али и
значајне активности Библиотекарског друштва Србије у 2017. години.
У редовном сусретању са књижевним ствараоцима „Са писцем у подне“ представљена
је студија „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“, ауторке др Татјане Брзуловић
Станисављевић, библиотекара саветника у Универзитетској библиотеци “Светозар
Марковић” у Београду.
Књига је настала на основу архивске збирке Јоце Вујића, коју чува Универзитетска
библиотека. Са ауторком је о књизи разговарао Дејан Ристић.
17. јула 2018. године у Српској читаоници у Иригу одржан је заједнички састанак
председника Подружнице, директора и представника библиотека ради договора о
организацији 55. Сабора библиотекара Срема. Усвојен је предлог програма Сабора и
подељена су задужења.
Председница Подружнице библиотекара Срема, Ружица Станковић, присуствовала је
Форуму Библиотекарског друштва Србије који је био посвећен платним групама и
разредима у јавном сектору Србије. Форум су водили др Богдан Трифуновић, председник
БДСа и Драгана Ђорђевић, председник Самосталног синдиката културе Републике Србије.
Процес увођења платних група и разреда у јавном сектору Србије праћен је са доста
непознаница и полуинформација, па се сматрало да би било корисно организовати Форум
посвећен тој теми, како би се библиотекарска заједница, као најбројнија у култури Србије,
детаљније информисала о тренутном стању у том процесу.
Форум је био одржан у Библиотеци шабачкој 26. септембра 2018.
У Српској читаоници у Иригу, као и увек, првог петка у октобру ( 5. 10. 2018.), одржан
је 55. Сабор библиотекара Срема.
Директор Српске читаонице у Иригу Вера Новковић поздравила је присутне, а програм је
водила овогодишња председница Организационог одбора Сабора Драгана Милаш,
директор библиотеке "Доситеј Обрадовић" из Старе Пазове.
Негујући традицију Сабора ове године су обележена два јубилеја.
"Сава Мркаљ и Вук Караџић" назив је беседе проф. др Душана Иванића.
Милијана Дмитровић Торма из Библиотеке "Глигорије Возаровић" из Сремске
Митровице аутор је изложбе посвећене Алекси Шантићу .
Професор књижевности Авакум Квас говорио је изабране Шантићеве стихове.
Награда "Доситеј Обрадовић" за допринос библиотекарству ове године једногласном
одлуком жирија Подружнице библиотечких радника Срема додељена је Вери Новковић,
директору Српске читаонице у Иригу.
Библиотекар - писац који је представио свој књижевни рад је ове године била Татјана
Јанковић из Библиотеке "Вук Караџић" из Крагујевца. О раду и стваралаштву писца
говорио је Мирко Демић, директор крагујевачке библиотеке.
Организованом посетом учесници Сабора посетили су манастир Ново Хопово у коме је
Српска читаоница у Иригу у склопу свог пројекта стручно обрадила манастирску
библиотеку.
Сабору библиотекара Срема, осим редовних учесника присуствавао је и др Богдан
Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије.
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21. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића одржани су 9. новембра
2018. године у Библиотеци „др Ђорђе Натошевић“ у Инђији.
Научностручни скуп Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића бави
се теоријским и практичним аспектима библиографије, негујући успомену на др Георгија
Михаиловића, Инђинчанина, лекара, љубитеља, сакупљача и познаваоца старе и ретке
књиге, аутора капиталног дела Српска библиографија XVIII века.
На овогодишњим 21. Сусретима библиографа Награда "Душан Панковић" за изузетна
остварења у области српске библиографије додељена је мр Гордани Ђилас, библиотекару
саветнику, библиографу и песнику из Новог Сада.
На скупу је изложено 36 библиографских радова, аутора из Србије, Републике Српске и
Црне Горе, подељених у четири тематске области: Историја библиографије,
Библиографска истраживања, Текућа библиографска пракса и Прикази. Аутор радова су из
Србије, Републике Српске и Црне Горе.
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”.
И опет су Сремци учествовали и на овом скупу: Милијана Дмитровић Торма као
излагач, са темом „Мелодија моје Библиотеке“, Ружица Станковић као члан жирија за
доделу награде „Најбољи библиотекар“ и Весна Степановић као члан Управног одбора
Библиотекарског друштва Србије.
Друштво библиотекара Републике Српске и у 2018.години одржало је Стручни скуп под
називом „С корисницима, за кориснике – необавезно, неуобичајено, иновативно“, који се
одржавао у Требињу, 26. и 27. априла 2018. године.
Своје радове на овом Научном скупу излагале су, из Подружнице библиотекара Срема:
Милијана Дмитровић Торма из Библиотеке у Сремској Митровици и Наташа Филип из
Библиотеке у Старој Пазови.
Председник Подружнице
Мср Ружица Станковић
Библиотекар саветник
Подружница Мачванског округа
Скупштина Подружнице Мачванског округа одржана је 26. септембра 2018. године.
Окупљање библиотекара Мачванског округа било је увертира за Форум БДС који је
организован у Библиотеци шабачкој, а на тему платних разреда.
Скупштини која је почела у 11.00 часова присуствовали су следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Томислав Чотрић
Јасмина Јањић
Далибор Скочо
Милош Томић
Маја Јовић
Стојан Ивановић

-

Библиотека Вуковог завичаја, Лозница
Библиотека Вуковог завичаја, Лозница
Библиотека Вуковог завичаја, Лозница
Библиотека Вуковог завичаја, Лозница
Библиотека Вуковог завичаја, Лозница
Библиотека “Милован Глишић”, Љубовија
4

7.
8.
9.
10.

Славојка Спасеновић - Библиотека “17. септембар”, М. Зворник
Невена Ђукановић
Библиотека “17. септембар”, М. Зворник
Слађана Гошњић
Библиотека “17. септембар”, М. Зворник
Небојша Цвејић
Библиотека шабачка

Подружница је на овај начим реактивирана, те се настављају активности прекинуте
након спајања са Подружницом Колубарског округа.
Поново активна Подружница изабрала је председника и два делегата. Како је нешто
раније (и у присуству већег броја чланова БДС са подручја Округа) договорено,
председник Подружнице биће Томислав Чотрић из Библиотеке Вуковог завичаја у
Лозници. Делегати су Стојан Ивановић из библиотеке “Милован Глишић” у Љубовији и
Слађана Гошњић из библиотеке “17. септембар” у Малом Зворнику.
Нови председник Подружнице у кратком излагању изразио је захвалност на указаном
поверењу и нагласио да ће се Подружница у свом раду усмерити на заштиту професије, те
на повећање броја активности.
Скупштина је завршена у 11.30 часова. Форум БДС заказан за 12.00 часова одржава се
у истом простору, те је сама Скупштина одржана у нешто краћем трајању.

Шабац, 26. септембар 2018. године
Записник водила Маја Јовић
Подружница Колубарског и Мачванског округа
Реогранизацијом подружница БДС-а, раније одвојене подружнице Колубарског и
Мачванског округа у протеклој години спојене су у једну. У Подружници колубарског и
Мачванског округа окупљени су библиотекари пет јавних библиотека у домену
матичности библиотеке у Ваљеву (Уб, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина) и пет јавних
библиотеке у домену матичности библиотеке у Шапцу (Мали Зворник, Љубовија,
Владимирци, Крупањ и Коцељева).
Током претходне 2018. године библиотекари су повратили поверење у Друштво и
настојали смо да се што већи број колега одлучи за чланство у протеклој години.
Подружница нема прецизне податке о бази чланства за протеклу годину.
Директорка Народне библиотеке Осечина, Ана Васиљевић члан је Управног одбора БДС.
Делегати у 2018 .г.: Мира Којић, Љиг; Јасмина Којичић, Владимирци; Ковиљка Васовић,
Лајковац; Миољуб Лукић, Крупањ ; заменици: Маријана Трнинић, Љиг; Милан Мијатовић,
Владимирци; Дарен Миливојевић, Лајковац; Душан Жугић, Крупањ и Тања Петровић,
Осечина.
Председник подружнице Ана Васиљевић од марта је на боловању те се библиотекари нису
састајали. На нивоу подружнице редовно су се консултовали телефоном и електронским
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седницама у вези са актуелним стањем у Друштву и избором председника БДС-а. Чланови
Подружнице активни су учесници у раду Скупштине.
Библиотекари Колубарског и Мачванског округа су:
 посетили 63. Међународни београдски сајам књига, како би се упознали са новом

издавачком продукцијом и сходно томе, да планирају набавку публикација за своје
библиотеке, а активно су и учествовали на Форум Библиотекарског друштва
Србије “Библиотеке и набавке књига: статистика, пракса, јавне набавке, откуп”,
који успешно одржан у оквиру овог Сајма;
 учествовали на прошлогодишњој XV Конференцији БДС-а, чија је тема била
„Иновације и трендови у библиотекарству”, која је организована од 12. до 14.
децембра 2018. године у Београду и Чачку, а били смо и део Свечане скупштине
Друштва (14. децембар), која је посвећена Дану библиотекара Србије.
 учествовали на стручним усавршавањима које су организовале Библиотека
шабачка, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ из Ваљева, Народна
библиотека Србије и Универзитетзска библиотека “Светозар Марковић“ из
Београда.
 Били део Форума у организацији БДС-а и Библиотеке шабачке посвећеног теми
нових платних група и разреда, који је одржан 26. септембра 2018. године у
Шапцу.
Планови за наредни период обухватају ново окупљање у оквиру сусрета библиотекара,
стручно усавршавање путем акредитованих семинара и рад на омасовљењу чланства
Подружнице.
Председник Подружнице
Ана Васиљевић
Подружница Подунавског округа
Подружницу Подунавског округа Библиотекарског друштва Србије чине стручни
радници Народне библиотеке Смедерево, Библиотеке „Радоје Домановић“ у Великој
Плани и Народне библиотеке „Милутин Срећковић“ у Смедеревској Паланци.
Председник Подружнице Подунавског округа БДС је Драгана Лазић (Народна библиотека
Смедерево), секретар Софија Грба (Народна библиотека Смедерево), а делегати Вишња
Рајковић Мрдаковић (Народна библиотека Смедерево), Горан Милошевић (Библиотека
„Радоје Домановић“ Велика Плана) и Ана Павловић Стојићевић (Народна библиотека
„Милутин Срећковић“ Смедеревска Паланка).
Делегати и председник Подружнице присуствовали су Скупштини Библиотекарског
друштва Србије, одржаној 23. фебруара у Народној библиотеци Србије. Представници
Подружнице присуствовали су форумима БДС одржаним у току године.
Форуму Нова систематизација радних места у библиотекама, одржаном 8. марта, у
оквиру Новосадског сајма књига 2018, присуствовала је Јелена Јеремић. Тема Форума
проистекла је из законске обавезе планирања и израде нове систематизације у
библиотекама, уз примену Каталога радних места.
Марина Лазовић и Татјана Стојкић биле су учесници Форума Нове платне групе и
разреди у култури, одржаног у Библиотеци шабачкој, 26. септембра 2018. године.
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На 63. Сајаму књига у Београду, од 21. до 27. октобра, Библиотекарско друштво Србије
реализовало је своје програме у оквиру пројекта “Књиге повезују људе”. Овим
програмима присуствовале су Марина Лазовић, Јелена Јеремић, Мирјана Радовановић и
Драгана Лазић.
Свечаној скупштини БДС одржаној 14. децембра 2018. године у Градској библиотеци
“Владислав Петковић Дис” у Чачку и XV Конференцији Друштва “Иновације и трендови
у библиотекарству” присуствовала је Јелена Јеремић.
Поједини чланови Подружнице активни су у раду секција и комисија. Јелена Јеремић je
члан Секције за матичне библиотеке, а Драгана Лазић Комисије за завичајне збирке.
Остварена је добра комуникација и сарадња међу члановима Подружнице која се базира на
размени искустава и решавању проблема са којима се суочавамо у свакодневном раду.
Чланови Подружнице консултације су обављали телефоном и електронским путем.
Интензивирана је сарадња Подружнице са Друштвом за српски језик и књижевност
за Подунавски округ, Друштвом учитеља Смедерева и библиотекарима основних и
средњих школа Подунавског округа. Као резултат те сарадње реализована је акција „У
сусрет Дану Библиотеке“ – учлањење чланова ових друштава у Народну библиотеку
Смедерево, Библиотеку „Радоје Домановић“ у Великој Плани и Народну библиотеку
„Милутин Срећковић“ у Смедеревској Паланци, по сниженим ценама. Циљ акције је
подстицање постојећих и осмишљавање нових видове сарадње запослених у култури и
просвети.
Председник Подружнице Подунавског округа БДС
Драгана Лазић
Подружница Браничевског округа
Директорка Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Вера Зарић
Митровић је председница Подружнице библиотекара Браничевског округа, која делује у
оквиру Библиотекарског друштва Србије. Подружница Библиотекара Браничевског округа
има двадесет библиотекара. У БДС је из Подружнице библиотекара Браничевског округа,
из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревц за 2018. годину, било учлањено 15
стручних библиотечких радника: Вера Зарић Митровић, Катарина Бели, Оливер Стокић,
Јасмина Степановић, Миланка Стокић, Татјана Јовановић Негоицић, Александра
Миленковић, Славица Вучинић, Биљана Гајић, Драгана Глишић Живановић, Бранка
Пражић, Татјана Живковић, Рената Минић, Марија Миловановић и Невена Вуксановић.
Из Народне библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево учлањена је Виолета Илић. Из
Библиотеке „Србољуб Митић“ у Малом Црнићу, учлањене су у БДС, Зорка Стојановић и
Данијела Радуловић Божичковић.
Чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа укључени су у рад
комисија и секција Друштва: Татјана Живковић чланица је Комисије за завичајне збирке,
Рената Минић чланица је Комисије за слободан приступ информацијама и интелектуалне
слободе и Комисије за серијске публикације, Татјана Јовановић Негоицић и Катарина Бели
чланице су Комисије за стручну класификацију, Милена Родић и Зорка Стојановић,
чланице су Комисије за културне програме, Вера Зарић Митровић, чланица је Комисије за
каталогизацију и чланица је Секције матичних библиотека.
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Библиотекарском друштву Србије, почетком године послат је Извештај о раду
Подружнице Браничевског округа у 2017. Години.
Крајем фебруара – (23.) 2018. године Библиотекарско друштво Србије, одржало је
прву Скупштину Друштва у Народној библиотеци Србије. У присуству 60 делегата
Скупштине на дневном рду су били: усвајање Записника са Скупштине одржане 19. Маја
2017. године; разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије,
подружница и стручних тела БДС у 2017. години; разматрање и усвајање Финансијског
извештаја БДС за 2017. годину; разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2018. години;
текућа питања.
Скупштини су из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац
присуствовали: Вера Зарић Митровић, Татјана Живковић и Оливер Стокић.
Библиотекарско друштво Србије у сарадњи са Градском библиотеком из Новог Сада и
Подружницом БДС за Јужнобачки округ, одржало је Форум БДС, 8. марта 2018. године, у
оквиру Новосадског сајма књига, на 8. Данима библиотека и библиотекара. Тема Форума
„Нова систематизација радних места у библиотекама“ проистекла је из законске обавезе
планирања и израде нове систематизације у библиотекама до 25. марта 2018. године, уз
примену Каталога радних места. Због потребе информисања и сагледавања начина
систематизовања радних места, као и проблема који се могу јавити или се већ јављају,
Управни одобр и чланови БДС, одлучили су се да у вези са темом, дневни ред Форума
буде: примена Каталога радних места у различитим типовима библиотека; број
извршилаца који се систематизују: одобрен максимални број запослених према одлуци
оснивача, реално потребан или стваран број извршилаца запослених на неодређено у
установи, усклађивање систематизације са изменама подзаконских аката (обавеза
постојања стручног лица за дигитализацију, постојање дипломираног библиотекара у
специјализованим библиотекама, итд.); измене радних места: од формалног преименовања
до укидања радних места. Форуму су из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац присуствовали: Татјана Живковић, Вера Зарић Митровић и Оливер Стокић.
У календару културних дешавања југоисточне Европе централно место крајем октобра
деценијама припада Међународном београдском сајму књига. Сви стручни радници
библиотека Браничевског округа, посетили су регионално највећу манифестацију
посвећену књизи, која се бави промоцијом књижевног стваралаштва и образовања,
културном разменом са иностранством и покретањем актуелних књижевних и друштвених
питања - 63. Међународни београдски сајам књига, се одржао од 21. до 27. октобра.
Неформално познат као празник књиге, Сајам књига сваке године угости најзначајније
домаће и бројне иностране писце и издаваче, који представљају своја стара издања и
актуелну продукцију. Заједнички пројекат Амбасаде САД и БДС објединио је на штанду
Сајма књига низ промоција преведене америчке књижевности у последње три године, са
селективном библиографијом превода од 2015. до 2018. године (аутори Тамара Јанковић,
Емина Чано Томић, Тијана Бежанић и Богдан Трифуновић), изложбом изабраних наслова
(на српском и енглеском) и пратећим каталогом (аутори Богдан Трифуновић, Марија
Радуловић и Александар Вукајловић). Други сегмент активности је био резервисан за
стручне теме из библиотечко-информационе делатности (будућност библиографије,
електронски ресурси библиотека, отворени подаци, дигитални садржаји и сервиси за децу
и младе, школске библиотеке, трејлери као новом формом приказа књига, отворен
приступ и дигитална хуманистика).
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Чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа присуствовали су неким
од наведених активности на Сајму књига. Библиотекари Народне библиотеке „Илија М.
Петровић“ Пожаревац, посетили су сајам 22. октобра 2018. године и присуствовали су
следећим програмима: Промоцији тематског броја часописа „Градац” посвећеног Џеку
Керуаку (учесници: Павле Бобић, Саво Стијеповић, модератор Тијана Бежанић);
Промоцији књиге „Џек Керуак и Ален Гинсберг: изабрана писма”(учесници: Мухарем
Баздуљ, Предраг Шарчевић, Зоран Хамовић, Тијана Бежанић);
„Чему још библиографија“: разговор о будућности библиографије (учесници: доц. др
Драгана Грујић, Небојша Ковачевић, модератор др Дејан Вукићевић).
Чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа одржали су састанак, 27.
новембра 2018. године у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац. На
састанку је било речи о предстојећој Скупштини БДС-а, 14. децембра 2018. године у
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку и о иницијативи да се Татјана
Живковић, дипломирана библиотекарка саветница предложи за награду Најбољи
библиотекар у 2018. години. Драгана Глишић Живановић, дипломирана библиотекарка је
на састанку Подружнице поделила сазнања која је стекла на семинару радионици "Алатке
у руке - креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(и)ја, (пример добре праксе),
док је самостална виша књижничарка Миланка Стокић известила присутне о предавању
које је одржано на Правном факултету Студирање за све: библиотека Правног факултета у
Београду, као подршка студентима оштећеног вида (пример добре праксе) .
Татјана Живковић, Оливер Стокић и Вера Зарић Митровић, присуствовали у Скупштини
Библиотекарског друштва Србије, која се одржала у Чачку. На Дан библиотекара, 14.
децембра 2018. године, Библиотекарско друштво додељује награде Друштва: Запис,
Стојан Новаковић и Најбољи библиотекар у 2018. години. За 2018. годину лауреати су:
проф. др Десанка Стаматовић, која је добитница награде Запис; Татјана Живковић
(Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац) и Жаклина Николић (Библиотека
Центра за културу Кладово), добиле су награду Најбољи библиотекар; Драгана Милуновић
(НБС, за књигу „Текст у говор“) и Љиљана Косијер (Градска библиотека у Новом Саду, за
књигу „Криза читања међу основношколцима и модели ублажавања њихових последица“),
дивуке су награду Стојан Новаковић.
Дипломиран библиотекарка саветница Татјану Живковић, за награду Најбољи
библиотекар, предложена је од стране Подружнице библиотекара Браничевског округа.
Секција матичних библиотека
Састанку Секције матичних библиотека, 27. марта у Народној библиотеци Србије,
који је организовала Матично одељење Народне библиотеке Србије у договору са
Матичним одељењем Библиотеке Матице српске, присуствовале су из Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ Пожаревац, Татјана Живковић и Вера Зарић Митровић. Главна тачка
дневног реда, о којој се расправљало на састанку била је – МБС база – договор око измена.
У петак, 11. маја, у Народној библиотеци Србије, одржан је састанак Секције
матичних библиотека Србије. Председник секције Небојша Цвејић успешно руководи
секцијом и овога пута је тема је одржано је стручно предавање на тему Буди промена коју
желиш да видиш у библиосвету (мр Весна Александровић и маст. Нађа Стојковић
Јовановић, НБС). Представљен је овај акредитовани програм, односно његов садржај, као
препорука библиотекарима као вид стручног усавршавања
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Татјана Живковић и Вера Зарић Митровић, присуствовале су 30. новембра састанку
Секције за матичне библиотеке. На дневном реду било је стручно предавање - Писање
стручних и научних радова (проф. др Гордана Стокић Симоничић, др Бранка Драгосавац и
др Драгана Сабовљев).

Председница Подружнице
Дипломирана библиотекарка саветница
Вера Зарић Митровић
Шумадијска подружница
Активности Шумадијске подружнице у 2018. години кретале су се у уобичајеним
оквирима. Чланови и делегати су током године учествовали у раду Друштва (скупштине,
форуми, седнице, секције, комисије).
Форуми организовани на различите теме били су одлично организовани и посећени, а на
сваком од њих присуствовало је по неколико чланова Шумадијске подружнице. По
завршетку, обавештавани су сви чланови о теми и закључцима са форума.
Нажалост, проблем укинуте самосталности некадашње општинске библиотеке „Др
Драгиша Витошевић“ у Книћу наставио се и током ове године. Подсећамо, прва правна
промена статуса – губитак самосталности јавне библиотеке – догодио се у октобру 2015,
када је основана установа Центар за културу, туризам и спорт „Кнић“ – Кнић. Одмах је
реаговало Матично одељење Народне библиотеке „Вук Караџић“ и обавестило је НБС и
Министарство, али без резултата јер се општинска власт оглушила о одредбе Закона и
мишљење Министарства културе. Ове године запослени у овој библиотеци јавили су
председници подружнице да је донет нов Статут установе Центар за културу и
библиотека, али осим формалне промене у називу (избачени су „туризам и спорт“ а додата
је библиотека), ништа се суштински није променило. И данас је Општина Кнић у
прекршају одредби Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр.
52/11).
За сваку похвалу су активности БДС, које се активно укључивало у решавање свих важних
питања за запослене у библиотекама. Шумадијска подружница је учествовала у
активностима, а регистрација свих чланова БДС итекако је пробудила чланове – спаваче.
Сви су, у сваком тренутку, били у току са свим дешавањима у струци и Друштву.
Добијање статуса репрезентативног удружења у култури за библиотечко-информациону
делатност за територију Републике Србије је, свакако, највећи успех БДС.
На завршној скупштини и прослави Дана библиотекара у Чачку присуствовало је више
чланова БДС.
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Комуникација у подружници се и даље обавља електронским и телефонским путем.
Гордана Вучковић
Шумадијска подружница БДС
Подружница Поморавског округа
Према евиденцији Подружница Поморавског округа има укупно 23 члана:
- Народна библиотека “Радислав Никчевић” Јагодина - 7 чланова
- Народна библиотека “Ресавска школа” Деспотовац – 9 чланова
- Народна библиотека ”Душан Матић” Ћуприја – 7 чланова
- Народна библиотека ”Др Вићентије Ракић” Параћин - 0
- Народна библиотека “Ресавска библиотека” Свилајнац - 0
- Народна библиотека “Др Милован Спасић” Рековац – 0
За 16 чланова (Деспотовац и Ћуприја) више у односу на 2017. годину.
Подружница Поморавског округа у току 2018. године није одржавала састанке.
Секције и Комисије БДС:
Секције за матичне библиотеке:
1. Мирјана Моравчевић
2. Сузана Танасијевић
Комисија за завичајне збирке:
1. Нада Димитријевић
Подружница Поморавског округа
Нада Димитријевић
Подружница библиотекара Тимочке крајине
Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ), окупља
библиотеке из Бора, Зајечара, Мајданпека, Доњег Милановца, Књажевца, Бољевца,
Сокобање и Кладова.
Подружница је у складу са скромним могућностима наставила са радом у 2018. години на
унапређењу библиотечко-информационе делатности на подручју Борског и Зајечарског
округа.
У оквиру програма сталног стручног усавршавања кадрова у библиотечко-информационој
делатности за 2018., одржани су следећи семинари;
Матична библиотека Бор;
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-

Семинар за школске библиотекаре (акредитован од старне Завода за унапређење
образовања и васпитања) на тему и Разговор о књизи у школској библиотеци у
функцији социјализације ученика и превенције вршњачког (18 учесника);
- Aкредитован семинар за библиотекаре јавних, специјалних и високошколских
библиотека на тему Дигитални репозиторијуми у библиотечко-информационој
делатности (14 учесника);
- Aкредитован семинар за библиотекаре јавних библиотека – Видљивост библиотека
и библиотекара у јавности: писменост, промоција, потфолио (31 учесник).
Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар;
- Семинар за школске библиотекаре на тему „Школске библиотеке у 21. Веку“
(предавачи Зорица Сорак и Миљана Милојевић из крагујевачких основних школа),
(28 библиотекара и директори 19 школа),
- Акредитовани семинар за каталогизаторе на тему „Прелазак на КОБИСС3
каталогизацију са нормативном контролом“ (предавач Милорад Вучковић Брацо из
НБС), (12 лиценцираних библиотекара/каталогизатора),
- Акредитовани семинар на тему „Унапређивање библиотечких услуга корисницима
оштећеног вида“ (предавач Душица Мурић из Народне библиотеке Ужице и
Недељка Ложајић из НБС).
- У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката из области савременог
стваралаштва (културне делатности особа са инвалидитетом) Министарство
културе и информисање је подржало реализацију пројекта „Тамо негде, иза дуге“
(37 библиотекара и особа са оштећеним видом),
- Акредитован семинар за јавне библиотеке „Инели Балканс - библиотечка мрежа
као пример културне дипломатије“ (Даниела Скоковић из Народне библиотеке
Пожега и Бебе Станковић из НБС) (41 библиотекар).
Библиотека „Центар за културу“ Кладово;
-

-

Под покровитељством Министарства културе и информисања РС, библиотека је
домаћин централне републичке манифестације „Дани европске баштине“ под
слоганом „Европска година културног наслеђа – уметност дељења“ коју је свечано
отворила Данијела Ванушић помоћница министра културе за сектор културног
наслеђа,
Награда „Најбољи библиотекар у 2018. години“ Библиотекарско друштво Србије
доделило је библиотекарки из Кладова (Жаклина Николић) и библиотекарки из
Пожаревца (Татјана Мрђа Живковић).

Истовремено, забележено је учешће на стручним скуповима ван подручја Тимочке
Крајине, на којима су присуствовали библиотекари из наше Подружнице. Посебно
истичемо учешће Кладова на Фестивалу библиобуса у Мађарској (Печуј).
Библиотекари из Подружнице су показали изузетну спремност за сарадњу по питању
заједничких проблема на решавању одређених стручних питања. Настављено је са
сарадњом библиотекара на припремању текстова за стручне часописе који се издају на
подручју Тимочке Крајине: «Бележница» часопис НБ Бор и «Библиопис» лист НБ
Неготин.
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Захваљујући међусобном слању линкова са занимљивим и корисним стручним текстовима
у електронској форми, интензивирано је праћење и других стручних гласила у земљи и
шире.
Делегати Подружнице за Скупштину БДС учествовали су у раду Скупштине.

Председник подружнице
Жаклина Николић

Подружница Златиборског округа
Подружница је у 2018. години одржала један састанак 26. 12. 2018. године у Народној
библиотеци Ужице на ком је присуствовало 20 библиотекара Златиборског округа. На
састанку су разматране иницијативе чланова за поновним покретањем Комисија за
каталогизацију и Комисије за класификацију БДС-а. Постоји велика потреба за радом ових
Комисија како би стање записа у Узајамном каталогу било уредно. Комисије би допринеле
разрешавању текућих проблема при библиографској обради грађе коју није једноставно
класификовати и описати. За рад у наведеним Комисијама БДС-а из наше Подружнице су
заинтересоване Биљане Ристовић, Драгославе Родаљевић и Гордане Бацотић.
Након одржаног састанка библиотекари су присуствовали стручном акредитованом
семинару „Алатке у руке: креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а“ (Јасна
Бркић и Виолета Ђорђевић, БГБ).
Чланови наше Подружнице, Бојана Маринчић, Даниела Скоковић и Илоија
Смиљанић су се пријавили у Комисију за дигитални развој библиотека о чијем оснивању
је било речи на 15. Међународној конференцији БДС-а у Чачку.
Чланови Подружнице су имали излагања на домаћим стручним конференцијама:
у Инђији, Чачку и Суботици.
Излагали су на стручним скуповима у иностранству, у Републици Српској,
Хрватској, Шпанији.
Излагали су на округлом столу у Пријепољу и Новом Пазару.
Чланови Подружнице су похађали стручне акредитоване семинаре у организацији
Матичне службе Народне библиотеке Ужице као и стручне семинаре у организацији БДСа. Активно су учествовали у ИФЛ-а радионици „ Библиотеке и УН Агенда 2030“ у
Београду. Похађали су стручне скупове у организацији Народне библиотеке Србије и
едукативне семинаре за рад у различитим сегментима COBISS-а у организацији ВБС-а.
Учествовали су на Форуму БДС-а у оквиру Сајма књига у Новом Саду који је био
посвећен изради систематизација радних места у библиотекама, а које ће бити основ за
најављени прелазак на платне разреде у РС. Пратили су програме БДС-а на Сајму књига у
Београду и држали радионице. Даниела Скоковић, члан УО БДС-а, је представљала БДС у
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органима и секцијама ИФЛ-е, реализовала је радионицу у оквиру IFLA Global Vision 2018,
учествовала у пројектима My place in EU space (Europe to Me); IFLA Sister Libraries
(Belgium-Serbia); International Librarians Network; Librarians Around the World.
У 2018. години једна колегиница из Народне билиотеке Ужице је добила звање виши
дипломирани библиотекар и једна колегниица из Народне библиотеке у Пожеги звање
дипломирани библиотекар саветник.
У 2018. години је објављен трећи број часописа Корак библиотеке који се може
погледати и преузети на адреси: https://www.biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm.
Подружница Моравичког округа
Подружница Моравичкогокруга Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту
Подружница MO БДС) имала је 44 регистрованих чланова током 2018. године. Чланови су
из следећих библиотека: из Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак, из
Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, из Библиотеке „Светислав Вуловић“
из Ивањице и Библиотеке општине Лучани у Гучи, Музеја рудничко-таковског краја из
Горњег Милановца, Агрономског факултета и Факултета техничких наука у Чачку, као и из
неколико школских библиотека из Чачка и Ивањице.
Током 2018.године одржана је једна скупштина подружнице Моравичког округа.
Скупштина Подружнице MO БДС одржана је 25. септембра 2018. године у Гучи. Домаћин
је била Библиотека општине Лучани у Гучи и присуствовало је 24 стручна радника чланова БДС: из Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак, из Библиотеке
„Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, из Библиотеке „Светислав Вуловић“ из Ивањице
и Библиотеке општине Лучани у Гучи, као и из школских и специјалних библиотека из
Горњег Милановца и Чачка. Један од циљева је повећање броја чланова, а други
остваривање боље сарадње између библиотека у реализацији што стручнијег рада, са
континуираним праћењем рада БДС и свих стручних дешавања и актулених питања. Једна
од битних ствари у раду подружнице је повећање броја чланова, а последње две године
број је у порасту.

Број чланова

2017.

2018.

40

44

Др Богдан Трифуновић упознао је присутне са битним дешавањима у БДС, најавио
активности до краја године и позвао заинтересоване да узму учешће у предстојећим
догађајима (форумима, сајму, конференцији). У оквиру предлога Плана рада за
2018.годину било је речи о начинима промоције библиотека подружнице, представљању у
виду текстова о историјату и раду библиотека у библиотечким гласилима. Изражена је
иницијатива библиотекара чланова Подружнице БДС да се библиотеке Моравичког округа
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представе у форми изложбе током XV међународне конференције БДС на тему „Иновације
и трендови у библиотекарству” и договорени су детаљи о њеном остварењу. После
скупштине, библиотекари су направили излет до села Горачићи, посетили музеј, цркву и
школу и остварили једно лепо дружење.
Чланови подружнице учествовали су у више пројеката Библиотекарског друштва
Србије током године. БДС 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. Тим поводом објављени су селективна
библиографија „Библиографија превода америчке књижевности на српски језик: књиге:
2015-2018“ (троје од четворо аутора су из чачанске библиотеке: Тамара Јанковић, Тијана
Бежанић и Богдан Трифуновић) и каталог „Књиге повезују људе: каталог изложбе
преведене америчке књижевности на српски језик 2015–2018.“ који је пратио истоимену
изложбу (аутори Богдан Трифуновић, Марија Радуловић и Александар Вукајловић из
Чачка). У циљу промовисања пројекта и анимирања посетилаца Сајма књига
библиотекари Градске библиотеке у Чачку направили су онлајн квиз са питањима о
познавању савремене америчке књижевности, који су заинтересовани могли да попуне на
штанду коришћењем својих мобилних телефона.
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”. Овој конференцији
присуствовали су бројни чланови из све четири општине које припадају Подружници
Моравичког округа. Учешће у конференцији узели су: др Богдан Трифуновић, Марија
Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак „Са друге стране корица
: ка новим корисницима коришћењем електронских медија“ и Тања Вуковић и Марија
Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак „Библиотека као
учионица зед генерације“.
На крају првог радног дана конференције отворена је изложба „Библиотеке
Моравичког округа” у Дечјем одељењу у новој згради чачанске градске библиотеке.
Присутни су видели приказан 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, 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.
Рад у часопису „Библиотекар“ и ове године наставили су др Богдан Трифуновић,
као члан редакције, Мирко Дрманац, као аутор текста о стручној периодици „Заједница
библиотека“, који је излазио под окриљем Заједнице матичних библиотека Србије, као и
Тијана Бежанић и Тамара Јанковић са приказом „Библиографија српских речника Дејана
Вукићевића“.
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Активно учешће у раду секција и комисија БДС из ове подружнице узимају:
Дубравка Илић из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка у Секцији за
матичне библиотеке, Мирко Дрманац из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“и
Гордана Милетић из Библиотеке Браћа Настасијевић, Горњи Милановац. Мирко Дрманац
на челу је Комисије за серијске публикације, као и аутор групе Комисија за серијске
публикације БДС на Facebook-у, чији рад прате колеге из наше, као и из других
подружница.
Подружница је своје деловање усмерила у складу са статутом Библиотекарског
друштва Србије. Имали смо добру сарадњу са управом БДС, као и делагатима и колегама
из других подружница. Свим члановима су уредно пристизала обавештења како од
председника и секретара друштва, тако и од других чланова јер су чланови Подружнице
Моравичког округа БДС пријављени на bds-lista@googlegroups.com. Комуникација са
члановима и делегатима моравичке подружнице углавном се одвијала електронским
(позиви за редовне скупштине БДС, семинаре, за учествовање на конференцији, позиви за
радове за часописе) или телефонским путем.
Делегати Подружнице Моравичког округа Библиотекарског друштва Србије
редовно су присуствовали свим седницама БДС током 2018. године.
Чланови подружнице су се на скупштини сложили да је пожељно да Скупштине
Подружнице, осим формалног дела, прати и неки вид стручног усавршавања, предавања,
семинари који и не морају увек бити акредитовани, или неки други вид размене стручних
искустава, а све у циљу унапређења библиотечко-информационе делатности на подручју
Моравичког округа. Закључено је да је добро што су чланови из библиотека свих типова, и
што сви налазе професионални интерес у раду у БДС, као и да друштво пружа прилику за
међусобно упознавање представника библиотека различитих типова из МО и могућност
сарадње у корист развоја струке, што и јесте циљ регионалног окупљања.
Председник Подружнице Моравичког округа
Марија Петковић

Подружница Пиротског округа
Подружница Пиротског округа током 2018. године организовала је и учествовала у
различитим активностима од значаја за библиотекаре библиотека у Пироту, Бабушници,
Белој Паланци и Димитровграду. Oд укупно 30 библиотечких радника у јавним
библиотекама у округу, чланарину за 2018. годину уплатило је 24.
Делегати Скупштине БДС-а, Милорад Костић – дипломирани библиотекар Народне
библиотеке Пирот, Ирена Рангелов – дипломирани библиотекар Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Бела Паланка, Саша Адамовић – дипломирани библиотекар Народне библиотеке
Бабушница и Елизабета Георгиев дипломирани библиотекар светник Народне библиотеке
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„Детко Петров“, редовно су обавештавани о организованим Скупштинама и активностима
Друштва у чијем раду су учествовали.
Први састанак Подружнице у 2018. години организован је средином фебруара у
Народној библиотеци „Детко Петров“ коме су присуствовали директори свих библиотека
из округа и библиотекари, делегати Скупштине БДС-а. На састанку је разговарано о
активностима Подружнице у смислу организације акредитованих семинара, заједничког
учешћа на конференцијама и стручним скуповима, организацији општинских и окружне
смотре рецитатора и евентуалне организације студијског путовања у Софију и посете
Националне библиотеке Бугарске и Софијске градске библиотеке .
На основу успешно проведене окружне смотре рецитатора организоване 2017.
године, када је постигнут договор да се промене локалне пропозиције такмичења и да се
избором неутралног жирија, састављеног од људи са стране, избегну непријатне ситуације
које су карактерисале претходна такмичења, априла месеца у Димитровграду је
организована Окружна смотра рецитатора. У циљу подстицаја основаца и средњошколаца
да се баве рецитовањем, уведена је још једна новина да се бирају три најбоља рецитатора
по узрасту, који би били награђени књигама и дипломама. Одлуку о победницима,
учесницима јубиларне 50. Смотре рецитатора Србије „Песниче народа мог“, донео је жири
који је радио у саставу Зоран Цветковић, библиотекар из Прокупља, Власта Ценић, писац
из Дољевца и Срђан Савић, професор српског језика и књижевности, директор Нишког
културног центра.
Током 2018. године библиотекари библиотека из Пиротског округа били су активни
на стручним скуповима и конференцијама, како у земљи, тако и у земљама региона.
Надица Костић, Бојана Митић и Елизабета Георгиев имале су излагања на стручном скупу
Друштва библиотекара Републике Српске „С корисницима, за кориснике – необавезно,
неуобичајно, иновативно“ који је 26-27. априла одржан у Требињу.
Георгиева је била учесник конференције „Дечја књига данас“ у организацији Бугарске
академије наука у Софији, конференције „Библиотеке, читаоци тенденције“ у организацији
Регионалне библиотеке „П. Р. Славејков“ у Великом Трнову, стручног скупа „Библиотеке у
културном животу Србије“ у организацији Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у
Краљеву, стручног скупа у оквиру манифестације „Дани Балинта Вујкова“ у организацији
Хрватске читаонице у Суботици, 15. Конференције БДС у Чачку. На XII стручно-научном
скупу Библионет, у организацији Заједнице матичних библиотека, одржаном од 7. до 9.
јуна 2018. у Матици српској, чија је тема била „Рукописна и стара штампана књига“,
библиотекари Народне библиотеке Пирот Марија Шаровић, Нарциса Алексић и Драгана
Благојевић су представиле рукописне и старе штампане књиге Пиротског округа.
Шаровићева и Алексићева учествовале су и на округлом столу у организацији Завичајног
одељења Библиотеке „Доситеј Обрадовић“ у Новом Пазару.
Као члан редакције часописа „Библиотека“ Народне библиотеке „Св Кирило и
Методије“ у Софији библиотекар саветник Елизабета Георгиев објавила је текст о историји
библиотеке у Димитровграду. За потребе истог часописа превела је стручне радове
библиотекара саветника Милице Матијевић из Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у
Лазаревцу и рад колегиница из Библиотеке града Београда Виолете Ђорђевић и Јасне
Бркић. За потребе часописа „Библиотекар“ БДС-а Георгиева је превела рад Красимире
Александрове и Марчеле Борисове из Народне библиотеке „Св Кирило и Методије“ у
Софији.
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Година 2018. била је јубиларна за Народну библиотеку Бабушница – 20 година
самосталног рада и за Народну библиотеку „Детко Петров“ у Димитровграду -120 година
постојања. Поводом јубилеја димитровградске библиотеке Е. Георгиев је написала
монографију „Још десет корака књиге: из новије историје Народне библиотеке „Детко
Петров“, 2008-2018“ у којој је поред историјског развоја Библиотеке од 1898. године,
посебан акценат стављен на последњих десет година рада установе. Георгиева је и аутор
монографије „Културни Цариброд: прилози за културну историју Димитровград и историју
Центра за културу Димитровград“. Обе публикације писане су поводом 130 година културе
у средини, а из штампе су изашле почетком 2019. године.
Поред стандардног и успешног програма популаризације читања код основаца
„Читалачка значка“ коју је Народна библиотека Пирот 2018. организовала девети пут,
Народна библиотека „Вук Караџић“ у Белој Паланци се прикључила пројекту „Читалићи“.
У циљу популаризације читања код најмлађих организовала је низ активности. Од
бесплатног учлањења за све ученике основне школе који учествују у пројекту „Читалићи“,
преко набавке нових публикација које се налазе на Гласачком списку пројекта, формирања
„Кутака за Читалиће“ у оквиру Дечјег одељења до организације низа креативних и
едукативних радионица посвећених теми смотре читалаштва – „Књижевни јунак“,
дружења са дечјим писцима и ангажовања библиотекара у оцењивању и рангирању
читалачких дневника. Као део ЕУТЕКА мреже Народна библиотека Пирот је новембра
месеца организовала промоцију наградног конкурса „Европски дневник“ за све
средњошколце.
Током 2018. године за библиотекаре библиотека Пиротског округа организована су
два акредитована семинара. Акредитовани семинар “Мотивисани библиотекари покрећу
свет” психолога Јелене Јовин, библиотекара-информатора Библиотеке Матице српске
одржан је 13. новембра у Народној библиотеци Пирот. Тридесетак библиотекара из четири
библиотеке округа имало је прилику да се упозна и презентује свој поглед на мотивацију
као покретача у раду.
Други акредитовани семинар такође је одржан у Народној библиотеци Пирот (22.
новембра). Реч је о семинару „Ко то тамо прича?“ Библиотекарског друштва Србије.
Семинар је осмишљен као прилика за размену идеја, знања и усавршавања вештина кроз
радионичарски рад, које у пракси помажу да библиотеке буду препознате као лидери
трансформације друштва. Предавач је била Милена Костић, библиотекар Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду и преводилац.
Елизабета Георгиев
дипломирани библиотекар саветник
председник подружнице Пиротског округа
Београдска подружница
Београдска подружница је у претходној години у сарадњи са колегиницом Весном
Вуксан успешно, за своје чланове, организовала акредитовани програм сталног стручног
усавршавања „Ко то тамо прича?“. Програм је одржан 25. априла 2018. године у
просторијама Библиотеке града Београда, у трајању од шест сати, а присуствовало је
дванаест чланова Подружнице. План је био да се наредне јесени одржи још један такав
семинар, с обзиром на велико интересовање, али је колегиница Весна Вуксан отишла на
ново радно место.
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Један од циљева Подружнице за 2018. годину био је и рад на увећању чланства, али
се, на жалост, не можемо похвалити да је циљ остварен. Од како је Библиотека града
Београда престала да, по аутоматизму, уплаћује чланарину за све своје запослене, изузетно
је тешко анимирати колеге да издвоје новац из свог џепа. Разговарајући са колегама дошла
сам до поражавајућег закључка да многи нису ни знали да су чланови Библиотекарског
друштва Србије.

Председник Београдске подружнице
Драгана Михаиловић

Подружница специјалних библиотека
1
2

Број чланова Подружнице: 23 чланова
Делегати Подружнице: Александра Кручичан, председник Подружнице (заменик
Александра Мирчић), Јелена Пушица, секретар (заменик Милица Милић), Татјана
Јовановић (заменик Гордана Шеатовић), Оља Стојановић (заменик Владимир
Смиљанић)

Сви изабрани делегати учестовали су у редовним заседањима Скупштине БДС.
Како чланови подружнице нису повезани по територијалном, већ по стручном
принципу, током претходне године било је могуће организовати само један састанак
(нажалост, предлог да се први састанак одржи у Краљеву на пролеће 2018. није
реализован због техничких потешкоћа), али зато је одржавана жива преписка са свим
члановима. Прослеђивана су сва обавештавање о актуелностима у Друштву и струци,
као и редовне консултације у вези са стручним питањима са колегама из целе земље.
1 Састанак Подружнице у 2018. одржан је 1. октобра у просторијама Библиотеке
Етнографског музеја у Београду, на коме је присуствовало 13 колега. Главна тема
састанка је била тада веома актуелно питање платних група и разреда у области
културе, о којој се развила веома жива дискусија, јер су чланови обавештени о
свим предлозима и променама правилника до тада. Такође, разговарало се и о
тренду рационализације смештаја библиотечких фондова у специјалним
библиотекама, као и проблемима који из ње приостичу,те незавидном положају
ових библиотека у институцијама којима припадају (примери проблема смештаја
библиотечког фонда у Народном музеју у Београду, Етнографском музеју и Архиву
Србије)
2 Чланови Подружнице су према својим могућностима, поред похађања обавезних
акредитованих семинара, учествовали на форумима, конференцијама, стручним
предавањима, радионицима, сајмовима књига или организовали изложбе, као што су:
 изложба и каталог „Издања Етнографског музеја у Београду : 2008-2017“, ауторке Ј.
Пушице; (Етнографски музеј у Београду) јануар-фебруар 2018i
1
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семинар Библиотеке града Београда "Инвентарисање, каталогизација и ревизија
библиотечко-информационе грађе" намењен библиотекарима из специјалних
библиотека; јануар 2018
Форум Библиотекарског друштва у оквиру манифестације „Дани библиотека и
библиотекара“ (24. Салон књига у Новом Саду); март 2018
Регионална радионица „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 2030 и циљева
одрживог развоја“; мај 2018
Међународни сајам књига у Андрићграду; јул 2018
Регионални семинар „Хиперповезни музеји : принципи модерне комуникације“, у
организацији ICOM Србија; октобар 2018
63. Међународни београдски сајам књига; октобар 2018
Семинар „EBSCO host : research databases training session“; октобар 2018
XV међународна конференција БДС на тему „Иновације и трендови у
библиотекарству” у Београду и Чачку; децембар 2018

Београд, 5. фебруар 2018.

Александра Кручичан, виши библиотекар
председник Секције специјалних библиотека

Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду
Подружница БДС-а Нови Сад – Библиотека Матице српске (БМС) и Универзитет у
Новом Саду (УНС) током 2018. године није одржала ниједан састанак.
У неколико наврата смо комуницирали са Централном библиотеком Филозофског
факултета због међубиблиотечке позајмице књига или копија/скенирања чланака.
Делегати БДС-а и чланови из наше Подружнице учествовали су у раду Скупштине
БДС-а.
У раду Управног одбора учестовала Гордана Ђилас председник Подружнице БДС-а
Нови Сад – БМС и УНС.
Председник мр Гордана Ђилас

Програм рада за 2019.

Програм рада би укључио прво састанак Подружнице. Састанак би подразумевао и
разговор о очекивањима и могућностима чланова да се активно укључе у рад Подружнице,
као и рад према БДС.
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i Овде посебно истичем име колегинице, јер је велики успех када неки специјални библиотекар добије
подршку и простор у оквиру своје институције да организује изложбу.

