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И З В Е Ш Т А Ј
о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2020. години
Управни одбор Библиотекарског друштва Србије броји 15 чланова и у току
2020. године одржао је две редовне и две електронскe седницe.
Чланови Управног одбора у мандатном периоду 2019-2023. (изабрани на
Скупштини БДС-а 15. маја 2019)
1. Богдан Трифуновић, председник
2. Дејан Вукићевић, потпредседник
3. Бојана Вукотић
4. Весна Степановић
5. Милица Кирћански
6. Драгослава Родаљевић
7. Татјана Брзуловић-Станисављевић
8. Оливера Настић
9. Дејан Ацовић
10. Ана Јанковић
11. Ивана Јаношевић
12. Лариса Микић
13. Оливера Кривошић
14. Соња Ивановић
15. Никола Петаковић, секретар
4. редовна седница, 16. јануар 2020.
Донешена Одлука о висини годишње чланарине у БДС за 2020. годину, која
износи 1.200,00 динара. До повећања номиналног износа дошло је између
осталог због повећања зарада запосленима у институцијама културе, али и
многобројним садржајима које Друштво нуди својим члановима из
сопствених прихода од чланарине.
Поднет Извештај о чланству у Друштву за 2019. годину. Укупан број
регистрованих чланова 962, са плаћеном чланарином 820.
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Поднет Извештај о раду Управног одбора БДС за 2019. годину. Одржане четири
редовне и једна електронска седница.
Поднет Извештај о активностима Друштва у 2019. години. Најважнији сегменти:
стицање статуса репрезентативног удружења у култури, формирање
Статусне комисије за процену стицања статуса самосталног стручњака у
библиотечко-информационој делатности, одржавање изборне скупштине
БДс, одржано 7 форума Друштва, 2 прихваћена пројекта код МКИ,
организовање 16. конференције БдС, реализација издавачке делатности у
складу са планираним, одржавање редовне годишње скупштине БДС,
делимично обнављање рада стручних тела, обновљена сарадња са
удружењима из региона, покренута иницијатива за измену постојећег
правилника и модела за откуп књига за јавне библиотеке, расписани конкурси
за годишње награде, урађена нови веб-сајт, одлазак чланова на ИФЛА
конгрес у Атину
Изнети предлози за програм рада у 2020. години: наступ на београдском
сајму књига, пројектна активност код МКИ за библиотечко-информациону
делатност и вршење поверених послова репрезентативног удружења у
култури, одржавање 17. конференције Друштва са темом мобилног
библиотекарства, издавачка делатност – зборник радова са 16. конференције
и два броја часописа Библиотекар
Утврђено место и датум одржавања 1. редовне седнице Скупштине БДС –
период између 19. и 21. фебруара, Амфитеатар Народне библиотеке Србије
Донешена Одлука о уреднику зборника радова са 16. конференције БДС под
називом Мале библиотеке у великом дијалогу за промене.
Поднета иницијатива за реактивирањем Секције за каталогизацију БДС.
1. електронска седница, 10. јуни 2020.
Поднет извештај председника БДС о финансијском стању на текућем рачуну
Друштва, подржаним пројектима код МКИ за 2020. годину, регулисању
годишње чланарине Друштва код међународне библиотечке асоцијације
ИФЛА.
Одређени приоритети рада БДС до краја 2020. године у светлу последица
Ковид-19 пандемије: израда новог контингента чланских карата поче од ев. чл.
броја 686, донета Одлука о одржавању 17. конференције БДС – тема:
мобилно библиотекарство у најширем смислу, место: Крагујевац, датум: 14.
и 15. децембар, расписивање Позива за радове, одређивање састава
Организационог и Програмског одбора Конференције
Донета Одлука о реактивирању Секције за каталогизацију БДС
Донета Одлука о финализацији израде Пословника о раду подружница БДС
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5. редовна седница, 30. септембар 2020.
Донете Одлуке о расписивању конкурса за награде БДС у 2020. години,
саставима жирија за награде и висини новчаних награда.
Поднета информација о припреми одржавања 17. конференције БДС са
учешћем чланова Организационог одбора Конференције. Формат
одржавања: хибридни (онлајн и учешће уживо), место и датум непромењени,
развој догађаја зависиће од епидемиолошке ситуације.
Понуђен и усвојен предлог Уговора о раду за секретара БДС са 50 процената
ангажовања
од
укупног
радног
времена,
чиме
се
испуњава
професионализација рада БДС кроз годишње планиране активности у 2020.
години.
Разматрано очување статуса репрезентативности Друштва у наредном
периоду кроз повремено објављивање сталних јавних позива за самосталне
стручњаке у култури, али и активног учешћа Статусне комисије кроз активности
из надлежности репрезентативних удружења – конкурисања за националне
пензије, које представљају врнунски допринос појединаца у култури Републике
Србије.
2. електронска седница, 16. новембар 2020.
Донета Одлука о одржавању 17. конференције БДС у онлајн окружењу,
сходно условима трајања пандемије корона вируса.
Донета Одлука о обележавању Дана библиотекара Србије у онлајн
окружењу. Том приликом биће саопштени добитници годишњих награда
БДС, образложења жирија за награде уз обраћање лауреата. Церемонија
уручења награда планира се за скуп у организацији Друштва за 2021. годину.
Поднета иницијатива Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС
за организовање низа вебинара током 2021. године.
Поднет извештај Статусне комисије БДС о присуству организованој обуци за
вођење регистра самосталних стручњака у култури и активностима
Министарства културе и информисања РС у вези са аплицирањем за
остваривање права на националну пензију у области културе.
секретар
Библиотекарског друштва Србије
МА Никола Петаковић
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