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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  И 

o раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2020. годину 

 

 

 

 Извештаје су доставила следећа стручна тела: 

 

1) Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије; 

2) Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије; 

3) Секција за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског 

друштва Србије 

 

 

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије 

 

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије (Секција) почела 

је са радом практично већ на састанку који је одржан у Београду, у 

просторијама Народне библиотеке Србије 13. фебруара 2020. године. Тада 

је на иницијативу Драгославе Радаљевић из Народне библиотеке Ужице 

одржан састанак на коме се покренула и реализовала иницијатива за обнову 

рада Комисије за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије. Састанку 

је претходио разговор на ову тему у оквиру УО Библиотекарског Друштва 

Србије (БДС) и са председником БДС Богданом Трифуновићем. Председник 

БДС је иницирао идеју о промени имена тела из „комисија“ у „секција“, чиме 

се покренула тежња за усклађивањем рада тела БДС са истим или сличним 

радним телима IFLA (The International Federation of Library Associations and 

Institutions). На првом састанку 20 присутних чланова (10 пријављених је 

оправдано изостало) у целини су се сагласили са датим предлогом. На 

првом састанку промењено је име, а изабарани су председник и два 

подпредседника секције. За председника је изабаран Драган Милошевић из 

Народне библиотеке Србије, а за подпрдседнике су изабране Драгослава 

Радаљевић из Народне библиотеке Ужице, као и Сања Бундало из Јавне 

библиотеке  Бора Станковић“ из Врања. Са јасном идејом да промена имена 

није само формалног карактера и да је потребно ранији Правилник о раду 

Комисије за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије ускладити са 

новим намерама, приступило се раду и подељени су задаци. 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Ослањајући се на претходни Правилник чланови Секције су се сагласили да 

се састанци одржавају квартално, односно четири пута годишње или и чешће 

ако буде потребе и могућности. Наравно, електронско изјашњавање и 

преписка су утврђени као брзи, лаки и уобичајени начин договора, али и 

могућег службеног гласања. Та одлука ће се врло брзо показати као 

непоходност и скоро једина могућност ефикасног рада. 

Уследила је свима неочекивана пандемија вирусом COVID-19 која је значајно 

променила приступ у раду библиотекара у целини, а самим тиме и рад 

Секције. Брзим договорима путем електронске поште одлучено је да 

састанци остану на кварталном новоу, а Zoom интернет платформа 

одабрана је као погодан вид и „место“ званичних радних састанака. У току 

2020. године одржана су укупно четири (4) састанка. Први, 13. фебруар, једини 

који није био путем интернет платформе, док су остала три (3) била 

електронска. Састанци су одржани 16. октобра, 27. новембра и 23. децембра 

2020. године. 

Секција је усвојила Правилник о раду Секције за каталогизацију 

Библиотекарског друштва Србије. Правилник је усклађен са новим намерама 

и потребама рада Секције. Дискусија о правилнику је била дуга, али веома 

корисна и довела је до добро одмереног званичног акта који уједно овабезује, 

али и подстиче на ефикасан рад. 

Ништа мањег обима није била дискусија о питању чланства у секцији. Ту су се 

„ломила копља“ на релацији од широког приступа и могућности до 

делимичног ограничавања, а све наравно везано за професионални приступ 

подупрт искуством и стручним радом у сваком смислу. Веома добра 

разимишљања су усклађена и заживела у самом Правилнуку Секције. 

Отежани услови рада, прелазак на нови начин састајања и дискусије која 

иако отвара могућности за брзо договарање заправо успорава коначно 

одлучивање (пракса је баш ту чињеницу добро показала), само наизглед 

смањили су број тема, а тиме и број одлука. Покренуте су значајне теме 

везане за каталогизацију и обраду, а изазови у CONOR бази показали су се 

као највећи. Низ је питања која су покренули чланови Секције, од уноса 

дијакритичких знакова којих нема у понуди у оквиру COBISS система, преко 

низа специфичности када је у питању обрада тзв. не књижне грађе, све до 

доступности стучне литературе. Информисаност и обученост библиотекара, 

нарочито у мањим библиотекама, удаљеним од великих центара уочени је 

проблем. Важно запажање је да постоје техничке тешкоће у многим 

срединама и да нису нова техничка и технолошка достигнућа једнако 

доступна свим библиотекама, а тиме и запосленим библиотекарима. То 

додатно отежава рад и сналажење у све бројнијим захтевима наше 

професије. 

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије у целини је 

испунила предвиђене радне задатке који су, мора се нагласити били 

промењени у складу са насталом епидемиолошком ситуацијом и условима 

рада. Варирао је број чланова, од ново пријављених до неких одустајања из 

крајње оправданих разлога. У овом тренутку Секција броји 37 чланова. 
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План рада Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије за 

2021. годину 

 

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије у складу са 

Правилником о раду Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва 

Србије планира да састанке и даље одржава на кварталном нову у 2021. 

години. Планиран је први састанак за половину фебруара, а темпо и начин 

диктираће стварност у којој живимо и радимо. 

Секција планира да унапреди свој рад и првенствено да делује као тело БДС-

а које може ефикасно да решава тешкоће и непознанице у свакодневном 

раду библиотекара на пословима каталогизације. Помоћ библиотекарима, 

нарочито у мањим библиотекама биће један од најважнијих задатака. 

Планира се сарадња са другим секцијама/комисијама БДС-а, као и поновно 

покретање блога секције. Размотриће се питање активности и на друштвеним 

мрежама ради боље уочљивости, доступности на ширем плану и 

афирмације библиотекарско информационе делатности. Потпуно 

усклађивање рада Секције са радом сличних међународних тела део је 

плана за наредну годину, али, свакако на одмерен и примерен начин у 

односу на спцефичности наше средине. У зависности од епидемиолошке 

ситуације Секција планира и предавања на оне теме које се покажу као 

најважније за стручно усавршавање.  

 

У Београду, 01. фебруара 2021. године  

 

Председник Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије  

Драган Милошевић 

 

Примљено: 4. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 4. 2. 2021. 

 

 

Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије 

 

Секција за матичне библиотеке током 2020. године није била у могућности да 

реализује нити један планирани састанак. Неповољна здравствена ситуација 

и предузете мере које су ограничавале кретање и окупљање, онемогућиле су 

организовање и извођење зацртаних активности. 

 

ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Током 2021. године, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, планирана 

су два састанка Секције за матичне библиотеке. 

Динамику организације и самог окупљања диктирају предузете мере током 

трајања пандемије. 

 

Председник Секције за матичне библиотеке 

Небојша Цвејић 

 

Примљено: 5. 2. 2021. 
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Деловодни број додељен: 5. 2. 2021. 

 

 

Секција за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва 

Србије 

 

Почетком 2020. године група од 20 библиотека у Србији поднело је заједнички 

пројекат „Формирање инфраструктуре намењена мрежи библиотека за 

приказ дигитализоване грађе” на конкурсу за дигитализацију културног 

наслеђа које је расписало Министарство културе и информисања Републике 

Србије. Већину су чиниле библиотеке чији су чланови наше секције а носилац 

пројекта била је библиотека „Милутин Бојић“. На жалост предлог пројекта 

изградње одрживе инфратруктуре за приказ грађе није добио подршку.  

Након отвореног писма из Министарства је стигао позив на састанак, током 

састанка је закључено да се се оформи радна група која би израдила 

стратешки документ о даљим корацима у процесу дигитализације културног 

наслеђа које се налази у библиотекама. 

У јуну месецу, под окриљем Секције, формирана је радна група у саставу: 

Тамара Бутиган Вучај – НБС 

Новка Шокица Шуваковић – Библиотека Матице Српске 

Богдан Трифуновић – Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак 

Адам Софорнијевић – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

Драган Јовановић – Градска библиотека Нови Сад 

Јовица Кртинић – Библиотека „Милутин Бојић“ 

Андрија Сагић - Библиотека „Милутин Бојић“ 

У току 2020. године одржано је девет онлајн радних састанака и посао је скоро 

приведен крају. 

Одржана су два онлајн састанка Секције 13. фебруара и 3. новембра. 

На седници 13. фебруара усвојен је извештај о раду у 2019. години а план о 

организовању форума БДС није спроведен услед околности изазваним 

пандемијом Covid 19. 

На седници 3. новембра усвојен је план рада Секције за 2021. годину који 

обухвата организацију вебинара и прве онлајн конференције „Дигитална 

трансформација у кутури и образовању“ која ће бити одржана 14.-16. априла 

2021. године. 

Током децембра месеца формирани су Организациони и Програмски 

одбор. Састав одбора 

Програмски одбор (Имена су латиницом јер је већина чланова из 

иностранства): 

• Stanislava Gardašević, University of Hawaiʻi at Mānoa, Honolulu, Hawaii, USA 

• Boštjan Batič, IZUM – Institute of Information Science Maribor, Slovenia 

• Maria Alekseeva, Russian State Library for Young Adults, Moscow, Russia 

• Anton Purnik, Russian State Library for Young Adults, Moscow, Russia 

• Mag. Dr. Susanne Blumesberger, Universitätsbibliothek, Wien, Austria 

• Dr. Andrew J. M. Smith, Emporia State University, Kansas, USA 

• Tamara Butigan Vučaj, National Library of Serbia, Belgrade, Serbia 

Организациони одбор: 

• Др Милена Добрева, Универзитет Св. Климент Охридски, Софија, 

Бугарска 
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• Јелена Глишовић, Народна Библиотека Србије 

• Јелена Ђурђулов, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

• Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић“ 

 

Организациони одбор организовао је свој рад преко платформе Slack и 

формирао дељени директоријум на Google Drive-у.  

 

План рада Секције 2021. 

 

Организација онлајн конференције секције 

“Дигитална трансформација у култури и образовању” 

 

Тема конференције је са намером шире дефинисана, како би окупила 

библиотекаре свих типова библиотека и учеснике у образовном процесу. Процес 

дигиталне трансформације поставио се као неминован у 2020. години. Услед 

прилика, узроковане пандемијом, образовање и култура приморана је да своје 

активности прилагоди преко дигиталих платформи.  

 

Веб страница Конференције : https://digital.bds.rs/conference-2021  

 

Онлајн конференција 

➔ Термин и трајање 14-16 април 2021. 

Остали датуми: 

 

01.03. достављање сажетака (до 300 речи) и кратка биографија  

 тип класична презентација или мултимедија, трајање 10 мин. 

15.03. обавештење за ауторе 

 

Регистрација од 15.03. 

Teme: 

 

● IT Infrastructure in cultural and educational institutions 

● Digitalisation and digital collections 

● Web and social networks 

● E-catalogues 

● Other applications and technologies used in cultural and educational            

institutions (e. g. AR, VR, learning apps, etc.) 

● Professional development in the digital era 

● Social consequences of Digital Transformation 

 

Организација вебинара које организује секција 

 

Na sastanku održanim 03.11.2020. definisani su sledeći webinari: 

1. Upoznavanje sa WordPress-om (sistemom za uređivanje sadržaja na 

Internetu)   

https://digital.bds.rs/conference-2021
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2. Upoznavanje sa ResCarta softverom (sistemom za obradu digitalnog 

sadržaja) 

3. Upoznavanje sa Scan Tailor softverom (sistemom za obradu digitalnog 

sadržaja) 

4. Primena novih multimedija u bibliotečko-informacionoj delatnosti (upotreba 

digitalnih alata u bibliotekarstvu) 

Realizacija ovih webinara bila bi na platformi FreeConferenceCall koju koristimo. 

Време реализације биће накнадно договорено у складу са обавезама 

предавача. 

Извештај саставио 

Андрија Сагић 

председник Секције 

 

Примљено: 12. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 17. 2. 2021. 

 

 

 

секретар Библиотекарског друштва Србије 

 

 

 

   МА Никола Петаковић 


