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бр. 42/2021 

17. 2. 2021. 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  И 

о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2020. годину 

 

 

 Извештаје о раду доставиле су следеће подружнице: 

 

1) Подружница мачванског округа; 

2) Подружница библиотекара Тимочке крајине; 

3) Подружница поморавског округа; 

4) Подружница Библиотеке матице српске и Универзитета у Новом Саду; 

5) Београдска подружница; 

6) Подружница Народне библиотеке Србије; 

7) Подружница пиротског округа; 

8) Подружница браничевског округа; 

9) Подружница подунавског округа; 

10) Подружница западнобачког округа; 

11) Подружница јужнобачког округа; 

12) Подружница рашког округа; 

13) Подружница специјалних библиотека; 

14) Подружница моравичког округа; 

15) Подружница колубарског округа; 

16) Подружница златиборског округа; 

17) Подружница шумадијског округа; 

18) Подружница јабланичког округа 

 

 

Подружница мачванског округа 

 

Подружница библиотекара Мачванског округа у 2020. години је планирала 

неколико активности, између осталог и два окупљања, са стручним 

предавањима („Имплементација софтвера „БИСИС 5“ у Библиотекама 

Мачванског округа“ и „Дигитализована грађа у Библиотекама Мачванског 

округа“) у Љубовији и Крупњу, али су све активности стопиране због 

пандемије Корона вируса. 

 

Лозница, 14.01.2021.       

Председник Подружнице  

        Томислав Чотрић 
 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Примљено: 14. 1. 2021. 

Деловодни број додељен: 14. 1. 2021. 

 

 

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 и новим околностима 

условљена пандемијом ковид-19, наставила са радом у 2020. години на 

унапређењу библиотечко-информационе делатности на подручју Борског и 

Зајечарског округа.  

У оквиру програма сталног стручног усавршавања кадрова у библиотечко-

информационој делатности за 2020., одржани су следећи семинари; 

 

Матична библиотека Бор, Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар, 

Народна Библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, одржале се 

- Акредитовани семинар за библиотекаре јавних, специјалних и 

високошколских библиотека на тему Селфи из библиотеке: рад са 

децом и младима на промоцији читања. Предавачи;  Милица Матијевић 

из Градске библиотеке „Димитрије Туцовић“ и Елизабета Георгијев из 

Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са великим 

интересовањем и присуством учесника семинара.   

Библиотека „Центар за културу“ Кладово; 

- Други Фестивал библибуса у Србији са пратећом међународном 

конференцијом на тему „Покретне библиотеке на путу до удаљених 

корисника” под покровитељством Министарства културе и 

информисања РС,  

- Међународна конференција очувању усмених традиција као 

нематеријалног наслеђа „Казан Култ Кладово“. 

На 17. Конференцији Библиотекарског друштва Србије „Мобилно 

библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга 

и идеја“, одржана у онлајн формату путем Zoom платформе од 14. до 16. 

децембра 2020. године, учествовали су са својим радовима Библиотека из 

Књажевца на тему „Утицај пандемије ковид-19 вируса на активности 

даљинског приступа библиотечким услугама. Студија случаја Народне 

библиотеке ’Његош’ у Kњажевцу“ и Библиотека из Кладова на тему „Улога 

покретних библиотека у подстицању и развијању читалачких навика“.   

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, «Библиопис» лист НБ Неготин и «Библиотекар» часопис за 

историју и праксу библиотекарства БДС-а. 

Делегати Подружнице за Скупштину БДС учествовали су у раду Скупштине.  

Физичких окупљања Подружнице није било.  
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План о раду Подружнице библиотекара Тимочке Крајине 

за 2021. годину 

 

План рада Подружнице библиотекара Тимочке Крајине за 2021. годину 

заснива се на иницијативо окупљања и анимирања чланова у складу са свим 

мерама условљене пандемијом ковид – 19.  

С почетка године иницираће се видео састанак путем Зум апликације са 

намером да утврдимо начин специфичног рада. Ако буде услова, окупићемо 

се и физички са темам унапређења рада библиотечко – информационе 

деалтности у новим условима. 

Сарадња и размена информација ће се наставити на досадашњем високом 

професионалном нивоу.  

Председник подружнице 

Жаклина Николић 

 

Примљено: 21. 1. 2021. 

Деловодни број додељен: 21. 1. 2021. 

 

 

Подружница поморавског округа 

 

Према евиденцији Подружница Поморавског округа има укупно   члана: 

- Народна библиотека “Радислав Никчевић” Јагодина   - 8 чланова 

- Народна библиотека “Ресавска школа” Деспотовац – 0 чланова 

- Народна библиотека ”Душан Матић” Ћуприја – 0 чланова 

- Народна библиотека  ”Др Вићентије Ракић” Параћин - 0 

- Народна библиотека “Ресавска библиотека” Свилајнац - 1 

- Народна библиотека “Др Милован Спасић” Рековац – 0 

 

Подружница Поморавског округа у току 2020. године није одржавала 

састанке. 

 

Председник  

Нада Димитријевић 

 

Делегати: 

1. Мирјана Моравчевић 

2. Сузана Танасијевић 

3. Ивана Пешић 

4.Славица Ћирић 

 

Секције и Комисије БДС: 

 

Секције за матичне библиотеке: 

1. Мирјана Моравчевић 

2. Сузана Танасијевић 

 

Комисија за каталогизацију 

1. Нада Димитријевић 
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 Комисија за серијске публикације 

1. Славица Ћирић 

                                                                       

                                                                       Подружница Поморавског округа 

                                                                                  Нада Димитријевић 

 

Примљено: 15. 1. 2021. 

Деловодни број додељен: 26. 1. 2021. 

 

 

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 2020. године није одржала ниједан 

састанак.  

У неколико наврата смо комуницирали са Централном библиотеком 

Филозофског факултета због међубиблиотечке позајмице књига или 

копија/скенирања чланака, као и због стручних усаглашавања око обраде 

појединих публикација.  

Делегати БДС-а и чланови из наше Подружнице учествовали су у раду 

Скупштине БДС-а.  

Председник мр Гордана Ђилас 

 

Програм рада за 2021. 

 

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. 

 

Примљено: 25. 1. 2021. 

Деловодни број додељен 26. 1. 2021. 

 

 

Београдска подружница 

 

Београдска подружница током 2020. године, на жалост, није имала никаквих 

активности. У првом кварталу године озбиљно се припремало одржавање 

форума на тему Систематизација радних места у библиотекама, али је, на 

жалост, због епидемиолошке ситуације све било отказано. 

За 2020. годину је уплаћено 48 чланарина. Као председник Подружнице 

морам да приметим да од стране Лазаревца (који припада нашој 

Подружници) није уплаћена ни једна чланарина.  

 

С поштовањем, 

Председник подружнице 

Драгана Михаиловић 
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Примљено: 27. 1. 2021. 

Деловодни број додељен: 27. 1. 2021. 

 

 

Подружница Народне библиотеке Србије 

 

Подружница Народне библиотеке Србије је 2020. године имала укупно 57 

чланова. Током 2020. године у ванредним околностима изазваним 

пандемијом вируса COVID-19 и увођења епидемиолошких мера нису 

организовани састанци Подружнице НБС. 

Чланови подружнице су у 2020. години учествовали у свим догађајима у 

организацији Друштва, на XVII Међународној конференције БДС која је 

одражана онлајн, као и у раду секција БДС-а. 

  

 

Славен Попара, библиотекар саветник 

Председник Подружнице Народне библиотеке Србије 

 

Примљено: 29. 1. 2021. 

Деловодни број додељен: 1. 2. 2021. 

 

 

Подружница пиротског округа 

 

У 2020. години могућност одласка на стручне скупове је била врло ограничена, 

тако да су пиротски библиотекари учешће узели једино на конференцији 

„Културно стваралаштво и национални идентитет“ на Данима библиотека и 

библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март); на XIV Библионету у Врању, научном 

скупу у организацији Заједнице матичних библиотека и Народне библиотеке 

„Бора Станковић“, који је био посвећен теми Сарадња и партнерство: 

креирање нове заједничке визије за библиотеке   (1-3. октобра); на 

субрегионалној радионици на позив и у организацији Гете института Do it, code 

it, build it - Makerspace у библиотеци, која је одржана делимично онлајн 15. и 

16. октобра, уз присуство библиотeкара из Београда, Лесковца, Пирота, 

Ужица, Смедеревске Паланке и са Уба; на онлајн регионалној обуци на тему 

француског стрипа коју је организовала Народна библиотека Србије у 

сарадњи са Француским институтом (3. децембар); на стручном саветовању 

Завичајни фондови - развој, теме и тенденције 2000-2020, у организацији 

Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку (26. и 27. новембар). 

Другог дана саветовања одржана је посебна Панел сесија Нови трендови 

дигитализације завичајне грађе где је, уз библиотеку домаћина и НБ „Милутин 

Бојић“ из Београда, своја искуства у примени новог софтвера представила и 

Народна библиотека Пирот као једна од 4 библиотеке у Србији која своју 

дигиталну библиотеку базира на Рескарти. Панелиста Народне библиотеке 

Пирот Милан Јовановић презентовао је такође садржај Завичајне дигиталне 

колекције пиротске библиотеке. 

НБП је, у склопу сталног стручног усавршавања, за библиотекаре Пиротског 

округа организовала и један акредитовани семинар - Селфи из библиотеке, 
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чији су аутори дипломирани библиотекари саветници Милица Матијевић и 

Елизабета Георгиев (на Салону књига 24. фебруара као део пратећих 

програма Салона, чији је један од организатора. Од акредитованих 

семинара у организацији других библиотека, Милан Јовановић је био 

полазник семинара „Демократизација дигитализације у библиотекама“ са 

предавачима  Адамом Софронијевићем, Александром Тртовац, Наташом 

Дакић и Јеленом Андоновски из Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић“. 

У склопу припрема за смотру рецитатора, Народна библиотека Пирот је 

28.фебруара организовала предавање Ангелине Лукић о рецитовању. Идеја 

је била да предавању Ангелине Лукић, која је професионална глумица са 

дугогодишњим искуством у организацији републичке смотре рецитатора, 

буду присутни како потенцијални учесници смотре тако и наставници и 

библиотекари из Пирота, Беле Паланке, Димитровграда и Бабушнице који су 

организатори Окружне и Општинске смотре. 

У најновијем броју стручног часописа НБ „Радоје Домановић“ из Лесковца 

Нови легат изаћи ће и рад пиротских библиотекара Надице Костић и Бојане 

Митић „Девета уметност као чувар културног наслеђа Пирота“ који 

представља стручну анализу утицаја и доприноса Фестивала стрипа, 

манифестације коју је организовала Народна библиотека Пирот очувању 

пиротске културне баштине. 

 

План рада Подружнице Пиротског округа за 2021. годину 

 

Народна библиотека Пирот, као матична библиотека, формирала је и води 

регистар свих библиотека у Пироту, Бабушници, Белој Паланци и 

Димитровграду. Регистром су обухваћене четири општинске јавне библиотеке 

и 15 библиотека у основним и средњим школама. У 2021. години планирана 

је регистрација и две специјалне библиотеке - библиотеке Музеја Понишавља 

и Историјског архива.  

Матична служба води електронску базу података у склопу јединственог 

програма Мрежа библиотека Србије коју редовно ажурира, допуњава, уноси 

промене; пружа стручну помоћ библиотекама при формирању, обнављању, 

сређивању, смештају ревизији и отпису књижног фонда, физичкој и стручној 

обради публикација, каталогизацији, аутоматизацији пословања на COBISS 

платформи; врши надзор над стручним радом библиотека, старајући се о 

примени библиотечких стандарда и прописа; систематски пружа неопходну 

стручну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова (организује 

семинаре, акредитоване програме, саветовања и обуку за обављање 

библиотечких послова); континуирано прати и проучава стање и потребе 

библиотека за које је надлежна, указује на пропусте и предлаже мере и 

решења за унапређење библиотечко-информационе делатности, стара се и 

о унапређењу културнопросветне делатности. Пиротска подружница 

Библиотекарског друштва Србије, која је формирана 2016. године, својим 

бројним и разноврсним активностима допринела је свеукупној доброј 

сарадњи библиотека у Пиротском округу, а план нам је да се и даље ради на 

јачању библиотечке мреже.  

Редовни надзор над стручним радом матична служба Народне библиотеке 

Пирот у 2021. години спровешће над Народном библиотеком „Детко Петров” 
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у Димитровграду, Народном библотеком Бабушница и пет школских 

библиотека. Поред редовног организовања акредитованих програма, 

семинара и стручних скупова за библиотечке раднике са територије округа, 

што нам је један од приоритентних задатака, едукација стручног кадра 

одвијаће се и кроз даљу COBISS обуку за раднике Библиотеке, али и 

учествовањем на релевантним стручним семинарима и скуповима 

(БИБЛИОНЕТ, међународна конференција Библиотекарског друштва Србије, 

на конференцијама земаља у окружењу), похађањем акредитованих 

програма у организацији других библиотека.  

У 2021. години планирао је учешће библиотекара Подружнице пиротског 

округа на Трећем научном скупу „Библиотеке и идентитет” који ће се одржати 

24. и 25. маја у Панчеву, као и учешће на Библионету у Лесковцу и БДС 

конференцији у Београду. 

Старање о развоју и унапређењу сопствене струке, праћење законских 

прописа и стандарда оствариваће се кроз активно учешће у раду Заједнице 

матичних библиотека и комисија и секција Библиотекарског друштва Србије. 

 

Примљено: 1. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 1. 2. 2021. 

 

 

Подружница браничевског округа 

 

О раду Подружнице библиотекара Браничевског округа, председница 

Подружнице Вера Зарић Митровић, почетком године послала је Извештај са 

активностима Подружнице у 2019. години, на адресу секретара Друштва. 

Подружница Библиотекара Браничевског округа састоји се од 27 чланова БДС-

а. Из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ учлањено је 17 стручних 

радника (Вера Зарић Митровић, Катарина Бели, Оливер Стокић, Миланка 

Стокић, Јасмина Степановић, Биљана Гајић, Славица Вучинић, Александра 

Миленковић, Драгана Глишић Живановић, Татјана Живковић, Бранка Пражић, 

Татјана Јовановић Негоицић, Рената Минић и Јелена Чобић Станисављевић, 

Ирена Марковић, Невена Вуксановић и Марија Миловановић). Из Народне 

библиотеке „Србољуб Митић“ у Малом Црнићу, чланови БДС-а су: Данијела 

Божичковић Радуловић и Зорка Стојановић. Из Народне библиотеке „Никола 

Сикимић-Максим“ у Кучеву, чланови су: Златан Забуковец, Виолета Илић, 

Ненад Србуљевић и Нада Тодоровић. Из Народне библиотеке „Вук Караџић“ у 

Великом Градишту чланови су: Милена Димитријевић и Данијела Стевић.  Из 

Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ чланови БДС-а су: Јадранка Грбиновић, 

Јелена Јанаћковић и Ксенија Илић.  

Делгати Подружнице библиотекара Браничевског округа су: Вера Зарић 

Митровић, председница; Татјана Живковић, заменица председнице; Оливер 

Стокић, члан;  Биљана Гајић, заменица члана;  Катарина Бели, чланица; 

Јасмина Степановић, заменица чланице.  

Првој редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије, 

одржаној 20. фебруара 2020. године, у амфитеатру Народне библиотеке 

Србије, из Подружнице библиотекара Браничевског округа присуствовале су: 

Татјана Живковић и Вера Зарић Митровић. 
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Од 14. до 16. децембра 2020. године, поводом Дана библиотекара Србије, 

одржана је 17. Конференција Библиотекарског друштва Србије. Због 

пандемије изазване вирусом COVID-19 конференција се преселила у онлајн 

окружење Zoom платформе и Facebook странице Друштва. Народна 

библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац и ове године је била учесник 

Конференције са својим представницима: Ренатом Минић и Невеном 

Вуксановић, које су пратиле конференцију преко Zoom платформе 

 Због епидемиолошке ситуације везане за пандемију изазвану вирусом 

COVID-19, нису се одржавали састанци секција и комисија којима припадају 

чланови Подружнице. Само је Секција за каталогизацију, у коју је учлањена 

Катарина Бели, виша дипломирана библотекарка из пожаревачке 

Библиотеке, одржала четири састанка, од тога три преко Zoom интернет 

платформе. На последњем састанку, 23. децембра, усаглашен је 

Правилиник о раду секције и договорене су оквирне теме за план рада за 

2021. годину. Сви активни чланови секције дали су значајни допринос 

усаглашавању Правилника.  

У току 2020. године, чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа 

нису држали састанке. Све информације, везане за струку, пратили су путем 

интернет платформи. 

 

Пожаревац, 02. фебруар 2021. година     

Председница Подружнице 

                    Вера Зарић Митровић 

 

Примљено: 2. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 2. 2. 2021. 

 

 

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). 

У току 2020. године повећан је број чланова Подружнице, сачињена је 

евиденција чланства и уплаћена годишња чланарина. Делегати и председник 

Подружнице присуствовали су Скупштини Библиотекарског друштва Србије, 

одржаној 20. фебруара у Народној библиотеци Србије.  

Због новонастале епидемиолошке ситуације није било састанака, а 

комуникација и сарадња међу члановима Подружнице која се базира на 

размени искустава и решавању проблема са којима се суочавамо у 

свакодневном раду, обављана је телефоном и електронским путем. Праћени 

су садржаји на релевантним сајтовима и фејсбук страницама. 



9 

 

Чланови Подружнице пратили су онлајн XVII Конференцију Друштва „Мобилно 

библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга 

и идеја”. Марина Лазовић, члан Подружнице Подунавског округа и директор 

Народне библиотеке Смедерево, добитник је Награде „Запис” за 

дугогодишњи рад и унапређење библиотечко-информационе делатности. 

 

ПЛАН РАДА  

Подружнице Подунавског округа за 2021. годину 

 

- Учешће у раду Скупштине Библиотекарског друштва Србије 

- Одржавање изборног састанка Подружнице Подунавског округа 

- Проширење чланства 

- Учешће у раду комисија и секција БДС 

- Учешће на стручним скуповима и семинарима 

- Спровођење одлука, препорука и других активности Скупштине и Упваве   

Библиотекарског друштва Србије 

- Организован посета Београдском сајму књига 

- Сарадња са колегама из других подружница 

 

                                                                                         Подружница Подунавског 

округа 

                                                                                                    Драгана Лазић, 

председник 

 

Примљено: 4. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 4. 2. 2021. 

 

 

Подружница западнобачког округа 

 

Подружница Западнобачког округа БДС је у 2020. години имала 45 

регистрованих чланова (19 чланова из Градске библиотеке „Карло Бијелицки” 

Сомбор, 8 чланова из Народне библиотеке „Бранко Радичевић” Оџаци, 8 

чланова из Библиотеке „Миодраг Борисављевић” Апатин и 10 чланова из 

Народне библиотеке Кула).  

Чланови подружнице Западнобачког округа учествовали су у раду Друштва у 

току године на следећим скуповима:  

-    Скупштина БДС одржана 20. фебруара 2020. године у Народној 

библиотеци Србије у Београду. 

− Форум БДС са темом „Специфичности и проблематика у раду 

општинских библиотека” одржан 5. марта 2020. године у оквиру 10. 

Стручно-научног скупа „Дани библиотека и библиотекара” на 

Међународном сајму књига у Новом Саду. 

− XVII конференција БДС са темом „Мобилно библиотекарство: до 

удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја” 

одржана од 14. до 16. децембра 2020. године. Због епидемије вируса 

корона и мера које су на снази у Републици Србији, Конференција се 

по први пут одвијала у онлајн окружењу преко Зум платформе и 

фејсбук странице БДС. 
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− Формирање и први састанак Секције за каталогизацију, одржан у 

Народној библиотеци Србије 13. фебруара 2020. године. 

− Други састанак Секције за каталогизацију одржан преко Зум 

платформе 16. октобра 2020. године. 

− Трећи састанак Секције за каталогизацију одржан преко Зум 

платформе 27. новембра 2020. године. 

− Четврти састанак Секције за каталогизацију одржан преко Зум 

платформе 23. децембра 2020. године. 

− Чланови подружнице присуствовали су и традиционалним 

манифестацијама као што су Међународни салон књига у Новом Саду 

и пратили су онлајн дводневне трибинске програме Међународног 

сајма књига у Београду под називом „Отклон од дистанце”. 

  

Услед пандемије вируса корона у 2020. години и мера које су уведене у 

Републици Србији чланови подружнице нису се састајали. 

 

Анђелија Пругинић 

председник подружнице БДС Западнобачког округа 

 

Примљено: 4. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 4. 2. 2021. 

 

 

Подружница јужнобачког округа 

 

Подружница Јужнобачког округа окупља библиотекаре општинских, школских 

и специјалних библиотека из Новог Сада, Темерина, Титела, Жабља, Бачког 

Петровца, Бачке Паланке, Бача, Србобрана, Врбаса, Бечеја и Беочина. У 2020. 

години у Библиотекарско друштво Србије био је учлањен 71 библиотекар из 

округа. 

Двадесетог фебруара 2020, у Народној библиотеци Србије, одржана је 

седница Скупштине БДС, којој су присуствовала четири делегата из 

Јужнобачког округа. Седници је претходила седница Надзорног одбора БДС, 

којој је присуствовала члан овог одбора, Бојана Грујић. 

У оквиру Стручно-научног скупа „Дани библиотека и библиотекара”, у 

организацији Градске библиотеке у Новом Саду, одржаног 5. марта, на 

Међународном сајму књига у Новом Саду, Библиотекарско друштво Србије 

одржало је форум на тему општинских библиотека. Присутне су поздравили 

Драган Којић, домаћин и директор Градске библиотеке у Новом Саду, и 

Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије. 

Модератор је била Милица Кирћански, помоћник директора Градске 

библиотеке у Новом Саду. На форуму су говорили: Драгана Петрић, 

запослена у Завичајној збирци Народне библиотеке „Вељко Петровић” у Бачкој 

Паланци, Мирослава Паравина, директорка Народне библиотеке „Вук 

Караџић” у Бачу, и Бојана Грујић, МА, руководилац Одељења за унапређење, 

развој и надзор библиотечке делатности Градске библиотеке у Новом Саду. 

Физичких састанака са члановима Подружнице није било, услед епидемије 

заразне болести ковид 19, узроковане ширењем вируса корона. Међу 

библиотекарима Подружнице Јужнобачког округа интензивирана је 
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комуникација у електронском облику и путем телефона, у вези са 

уједначавањем мера заштите библиотечке грађе и запослених у 

библиотекама. Комуникација у том смислу била је појачана са органима 

Библиотекарског друштва Србије. План мера заштите, које је Градска 

библиотека у Новом Саду донела у априлу 2020, подељен је са члановима 

БДС. 

Сва обавештења пристигла из Библиотекарског друштва Србије током године 

прослеђена су члановима Подружнице. 

У другом броју Часописа за теорију и праксу библиотекарства „Библиотекар” 

у 2020. години објављени су радови два члана Подружнице, Весне Живковић и 

Бојане Грујић. 

На 17. онлајн конференцији БДС „Мобилно библиотекарство: до удаљених 

корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја”, одржаној 14, 15. и 16. 

децембра, учествовале су Драгана Бошњак, Тијана Николић и Љиљана 

Маширевић из Градске библиотеке у Новом Саду, с темом Библио-став. 

 

ПЛАН РАДА ПОДРУЖНИЦЕ ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У 2021. години Подружница Јужнобачког округа планира да одржи минимум 

два састанка са својим члановима; један у првом, други у другом делу године. 

У домену едукације, планирано је да се одржи минимум један стручни 

семинар, у другом делу године. 

Наведене активности биће изводљиве у физичком облику уколико дозволи 

епидемиолошка ситуација и мере буду редуковане. 

Активности у току 2021. биће сконцентрисане око обележавања 75 година од 

оснивања Библиотекарског друштва Србије. 

 

Секретар Подружнице Јужнобачког округа 

Бојана Грујић, МА 

 

Примљено: 4. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 5. 2. 2021. 

 

 

Подружница рашког округа 

 

Подружница Рашког округа основана је крајем децембра 2020. године.  

За председника Подружнице Рашког округа изабрана је Ивана Хренко 

(дипломирани библиотекар), за заменика председника изабран је 

Александар Димитријевић (дипломирани библиотекар), а за секретара 

подружнице Наташа Антонијевић (дипломирани библиотекар саветник).  

Делегати који ће Подружницу, поред председнице Иване Хренко из НБ 

„Стефан Првовенчани“ Краљево, заступати на Скупштини БДС су Валерија 

Стефановић из НБ „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, Мирјана Ђурашевић из 

НБ „Душан Радић“ Врњачка Бања и Данка Спасојевић из НБ „Стефан 

Првовенчани“ Краљево. 
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Заменици делегата су Маријана Јакшић и Весна Андријашевић из НБ 

„Стефан Првовенчани“ Краљево и Марина Ђорђевић из НБ „Душан Радић“ 

Врњачка Бања. 

Подружница Рашког округа тренутно броји 33 члана. 

Активности и циљеви рада Подружнице Рашког округа у 2021. години 

планирани су у сарадњи са Службом за развој библиотечко-информационе 

делатности и матичне послове НБ „Стефан Првовенчани“. То су: 

- организација и реализација акредитованих програма редовног стручног 

усавршавања библиотекара, за библиотекаре јавних, специјалних и 

школских библиотека; планирана су три семинара – један за школске 

библиотекаре и два за библиотекаре јавних библиотека на територији 

Рашког округа ; 

- организација и реализација програма поводом Светског дана књиге, 

23. априла ; 

- успостављање и учвршћивање сарадње са другим удружењима и 

друштвима у земљи и региону (Друштво за српски језик и књижевност 

Краљево, затим Удружење Ћирилица из Требиња, као и Матица српска 

– Друштво чланова у Црној Гори, са којима НБ „Стефан Првовенчани“ 

дуги низ година успешно сарађује, итд.); 

- посете и учешће чланова Подружнице на стручним скуповима и 

конференцијама у Србији и иностранству (Библионет, Конференција 

БДС, ИФЛА конфернције...) ; 

- учествовање на стручном скупу који организује Друштво библиотекара 

Републике Српске у априлу 2021. године, под називом „Библиотеке – 

мјесто друштвеног и личног развоја“, на којем би библиотекари 

Александар Димитријевић, Марија Симовић и Ивана Хренко требало да 

представе пројекат реализован у НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево, 

„Путујуће дигитално свезнање“ као добар пример сарадње између 

народних библиотека и школа као главних образовних центара ; 

успостављање оваквог вида међународне сарадње сматрамо 

сврсисходним и корисним у размени стечених знања и искустава у 

библиотечко-информационој делатности ; 

- лобирање у циљу промовисања и повећања броја чланова Подружнице 

Рашког округа ; 

- организација и реализација програма поводом Дана библиотекара, 14. 

децембра ; 

- НБ „Стефан Првовенчани“ у овој години обележава три велика јубилеја: 

50 година излажења часописа за књижевност, уметност и културу – 

„Повеља“, 30 година одржавања Жичког духовног сабора – 

Преображење и 25 година едиције Поезија, данас која објављује књиге 

савремених српских песника ; чланови Подружнице Рашког округа 

планирају да узму активно учешће у обележавању ових, за нашу 

установу, значајних јубилеја, као и у реализацији других пројеката са 

којима је Библиотека конкурисала код ресорног министарства ; 
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Подружница Рашког округа настојаће да својим радом и залагањем 

допринесе циљевима и општем интересу библиотечко-информационе 

делатности.  

 

У Краљеву, 4. 2. 2021. године 

Ивана Хренко 

председник Подружнице Рашког округа 

 

Примљено: 5. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 5. 2. 2021. 

 

 

Подружница специјалних библиотека 

 

Број чланова Подружнице: 23 чланова  

Делегати Подружнице: Александра Кручичан (председник Подружнице), 

Андријана Ристић (секретар), Јелена Пушица и Татјана Јовановић  

 

Нажалост, у 2020. години због глобалне сложене ситуације узроковане 

пандемијом, планови Подружнице, као и код већине, прво су били одложени, 

а потом и отказани (на пр. организовање форума о специјалним 

библиотекама...). Због техничких немогућности, известан број чланова није 

могао да користи Zoom или сличне апликације, те смо контакте одржавали 

искључиво преписком и то, пре свега, у циљу подршке и праћења стања. Без 

обзира на стабилизацију током летњих месеци, у јесењем кварталу многе 

колеге су враћене на рад код куће или на дежурства, те је комуникација 

сведена на минимум. Овде би требало још једном нагласити да Подружница 

није организована територијално и да иза ње не стоји већа матична 

библиотека општег типа, тако да неки и лакши логистички проблеми нису 

једноставни за решавање. Такође и да већина чланова доживљава 

Подружницу и само Друштво више као платформу за стручну и моралну 

помоћ, а не као инструмент активног стручног ангажовања (што смо желели 

да променимо и организовањем горе поменутог форума).  

С обзиром на то какве су биле опште друштвене прилике, налазимо да је 

сваки лични ангажман колега на проширивању стручног знања био вредан 

хвале (online курсеви, предавања и сл.). 

Надамо се да ће година пред нама донети стабилизацију, те да ћемо се сви 

привикнути на нашу „нову реалност“ и нови начин рада.  

 

Београд, 4. фебруар 2021.         

Александра Кручичан, виши дипл библиотекар 

председник Подружнице специјалних библиотека 

 

Примљено: 5. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 5. 2. 2021. 
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Подружница моравичког округа 

 

Подружница Библиотекарског друштва Србије за Моравички округ (у даљем 

тексту Извештаја - Подружница)  радила је до 16. марта 2020. према Плану 

рада усвојеном на Скупштини Подружнице 27. 2.2020. односно према 

уобичајеној пракси активности у том периоду године. Након поменутог датума 

рад установа културе у Округу наставио се у измењеним условима насталим 

због ширења пандемије изазване Корона вирусом, у складу са Одлуком 

Владе о увођењу ванредног стања у Републици Србији, препоруке 

Министарства здравља, Завода за јавно здравље, за чачанску Библиотеку и 

Кризног штаба Града Чачка, као и одлуке директора Градске библиотеке у 

Чачку, а за установе културе на територији остале три општине: Ивањица, 

Горњи Милановац и Лучани, важиле су и одлуке и препоруке локалних 

самуправа које су њихови оснивачи и локалних Кризних штабова, о раду 

установа у измењеним условима. Након укидања ванредног стања  све 

активности установа културе одвијале су се у складу са препорученим 

мерама и актуелним околностима, на територији Републике Србије. 

Напомена: Подружница БДС за Моравички округ, на крају 2020. имала је 46 

активних чланова. 

Подружница је, у складу са редовним околностима, уобичајеном праксом и 

Планом рада одржала 27. фебруара 2020. прву редовну Скупштину чији је 

домаћин била чачанска Библиотека. На крају 2019. Подружница је имала 47 

активних чланова, а поменутој Скупштини присуствовала су 33 члана. Том 

приликом, у складу са прихваћеним дневним редом, усвојени су: Записник 

са претходне Скупштине, од 2.10.2019. године, Извештај о раду Подружнице у 

2019. и предлог Програма рада за 2020.  

Такође је, с обзиром на то да је истакао мандат претходном сазиву на месту 

председника и секретара Подружнице, као и делегатима и њиховим 

заменама, Скупштина од 27. 2.2020.имала и изборни карактер. Једногласном 

одлуком присутних чланова изабрани су: Дубравка Илић за председника и 

Тијана Бежанић за секретара Подружнице, (обе из чачанске Библиотеке)  а за 

делегате Подружнице у Скупштини БДС: Емилија  Перуничић (Библиотека 

„Светислав Вуловић“ Ивањица), Тамара Момчиловић (Библиотека општине 

Лучани у Гучи) и Милица Бошковић (школски библиотекар Техничка школа 

Ивањица), као и замене: Владимир Симић (чачанска Библиотека), Драгана 

Перишић (Библиотека „Браћа Настасијевић“  Горњи Милановац) и Биљана 

Лукић (школски библиотекар ОШ „Милица Павловић“ Чачак) сви са мандатом 

од 4 године. 

Након одржане Скупштине, по до сада прихваћеној пракси да окупљање 

чланова Подружнице има и карактер едукативног скупа, одржана је 

промоција Приручника за школске библиотекаре Библиотечке компетенеције 

за XX век, коју је чачанска Библиотека објавила на крају 2019. године, а аутори 

су: Дубравка Илић, Данијела Ковачевић Микић, Биљана Лукић и др Богдан 

Трифуновић. О публикацији су говорили Данијела Ковачевић Микић и др 

Богдан Трифуновић, који је и уредник издања, а промоцији је присуствовало 

више од сто библиотечких и просветних радника из Моравичког и Рашког 

округа. 

Ово је нажалост, у 2020. години била и једина организована активност 

Подружнице која је подразумевала окупљање чланова, с обзиром на 
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проглашење ванредног стања у Републици Србији од 16. марта 2020. Од тог 

момента није било могућности да се било која од планираних активности 

Подружнице даље реализује, или бар не у уобичајеној форми која би 

подразумевала окупљање и лични контакт већег броја чланова. Сарадња се 

одвијала телефонски и електронском поштом.  Неопходно је нагласити да су 

и током ванредног стања јавне библиотеке Моравичког округа наставиле рад 

у складу са околностима, уз одговарајућа ограничења наставиле су да својим 

корисницима пружају услуге уз обезбеђивање жељених наслова публикација, 

као и да на електронским путем добијене захтеве достављају скенирану 

жељену грађу. Такође су и на својим web адресама (сајтовима) објављивале 

корисне и потребне информације у складу са актуелном ситуацијом, а током 

године константно је одржавана неопходна комуникација на нивоу 

Подружнице телефоном и електронском поштом. 

Током 2020. године изостало је ангажовање чланова Подружнице у Секцијама 

Комисијама Друштва, у којима су иначе ангажовани, с обзиром на то да 

окупљање није било могуће у пандемијским околностима. 

Члaнови Подружнице су пратили рад XVII Међународне конференције 

Библиотекарског друштва Србије (14-16.12.2020) на тему Мобилно 

библиотекарство : до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга 

и идеја, која је први пут одржана on line, уз коришћење ZOOM платформе.  

У часопису за теорију и праксу библиотекарства „Библиотекар“, св.2. за 2020. 

годину, рад на тему „Искорак у онлајн свет“ објавиле су Марија Радуловић и 

Тања Вуковић, о искуствима у раду чачанске Библиотеке у време пандемије. 

Чланови Подружнице, библиотекари чачанске Библиотеке, писали су у 

часопису за библиотекарство „Глас библиотеке“, бр. 25 за 2019 и бр. 26 за 

2020. годину. За „Глас библиотеке“ бр. 25. за 2019. о искуствима са 85. IFLA 

Светског библиотечког и информационог конгреса одржаног у Атини од 24. 

до 30. августа 2019. године на коме су представљале чачанску Библиотеку, 

писале су Наташа Кривачевић Поповић и Маријана Лазић.  

 

Предлог програма рада 

Подружнице БДС за Моравички оруг за 2021. годину 

 
План рада односно предлог активности за 2021. годину неопходно је почети 

напоменом да због околности изазваних пандемијом Корона вируса и мера 

које су доношене како у Републици Србији у целини тако и на локалном нивоу, 

програм рада ове Подружнице који је усвојен на Скупштини одржаној у Чачку, 

27.2.2020. године, није ни могао бити реализован. 

То је и разлог што ће део планираних активности за 2020. бити и део предлога 

активности за 2021. годину. Овде је такође неопходна напомена о томе да ће 

реализација предлога рада бити условљена околностима на ширем 

друштвеном нивоу у складу са здравственом ситуацијом и мерама које у том 

погледу буду доношене, како  у Републици Србији у целини, тако и на 

локалном нивоу. 

-Најпре, предлог рада је да у текућој години буду одржане две Скупштине 

Подружнице- прва, пролећна, већ у марту 2021. године, уз поштовање 

превентивних здравствених мера, и   друга као јесење заседање, 

највероватније крајем септембра или почетком октобра 2021. године. Оба 
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заседања, нарочито пролећно, требало би да буду прилика за сусрет и личну 

комуникацију, сумирање околности у 2020. години и њиховог утицаја на рад 

Подружнице и Друштва у целини, али и освртом на све активности које су се 

упркос неповољним околностима одвијале у библиотечко-информационој 

делатности и ангажовању чланова. 

-Планиран је наставак унапређења стручног рада, едукације одржавањем 

промоција стручних гласила, акредитованих семинара, трибина, у складу са 

предлозима и интересовањем чланова, као и што активније учешће у раду 

Секција и Комисија Друштва. 

-Повећање броја чланова Подружница, константан рад на указивању на значај 

удруживања библиотечких радника, о добробитима за струку и појединца у 

оквиру библиотечко-информационе делатности.  

-Побољшање комуникације у оквиру Подружнице, активније окупљање њених 

чланова бар два пута годишње, независно од скупштинских заседања, на 

теме које би у датом тренутку биле вредне пажње и договора. 

-Сарадња и објављивање текстова у часописима и зборницима - 

Библиотекар, Глас библиотеке, Слово Ћирилово и др, на теме добрих 

искустава у стручном раду, праћење иновација, трендова у библиотечко-

информационој делатности, на глобалном нивоу, као и промишљања о 

активностима којима се у оквиру БДС у целини и Подружницама као 

микроплану, може допринети афирмацији традиционалних вредности 

струке, као и усвајања нових модела рада и приступа корисницима. 

Очекујемо да ће се бар део предложених активности у неком облику моћи 

реализовати у току 2021. године. 

Напомена: овај Предлог плана рада Подружнице МО није предочен 

члановима, услед немогућности окупљања, али ће то бити учињено на првом 

окупљању, односно пролећној Скупштини која је планирана за март 2021. 

године. 

 

У Чачку, 5. фебруар 2021.                                   

Дубравка Илић, 

                                                                 Председник Подружнице БДС за 

Моравички округ 

 

Примљено: 5. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2021. 

 

 

Подружница колубарског округа 

 

У Подружници колубарског округа окупљени су библиотекари пет јавних 

библиотека у домену матичности библиотеке у Ваљеву (Уб, Лајковац, Љиг, 

Мионица и Осечина.  

Током претходне 2020. године изостале су планиране активности у оквиру 

Подружнице. Разлог томе је пандемија корона вирусом. Чланови подружнице 

били су у контакту електронским и телефонским путем. У установама је 

одржаван редовни радни процес са скраћеним радним временом уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. 
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Библиотекари су повратили поверење у Друштво и настојали смо да се што 

већи број колега одлучи за чланство у протеклој години ( у складу са 

Статутом Библиотекарског друштва Србије у раду активно учествују 

чланови   са измиреном чланарином за 2020. годину ) 

1. Ружица Дамњановић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

2. Виолета Милошевић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

3. Бранка Јовић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

4. Ана Васиљевић Осечина - Народна библиотека 

5. Јелица Зељић Осечина - Народна библиотека 

6. Тања Петровић Осечина - Народна библиотека 

7. Јелка Панић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

8. Славица Брдаревић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

9. Драгана Јанковић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

10. Снежана Јовановић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

11. Радојица Нешивић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

12. Драган Попадић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Подружница Колубарског округа услед немогућности окупљања није 

организовала страучна предавања и акредитоване семинаре. 

Библиотекари Колубарског су: 

 Виртуелно прствовали прошлогодишњој XVI конференцији БДС-а, чија је 

тема била  Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем 

мобилних апликација, услуга и идеја и обележавању Дана 

библиотекара 

 Присуствовали стручном семинару „Облици и методе дигиталниих 

комуникција са младим корисницима библиотечких услуга 2020“ који је 

одржан 8. 9. и 10 септембра. 

 У оквиру XIX Дана хрватске књиге и речи, дана Балинта Вујкова 2. 

октобра 2020. путем ZOOM платформе одржан је Међународни стручни 

скуп „Читањем до укључености” на којем је наша представница била 

колегииница Јелка Панић. 

 На шестом конгресу Руске државне библиотеке за младе под назиивом 

„Библиотека као простор  за успешну, сречну и образовну омладину“ 

представница је била колегоница  Јелка Панић 

 учествовали на многим другим стручним усавршавањима која су 

виртуелно презентована. 

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 

 

Примљено: 8. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2021. 
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Подружница златиборског округа 

 

Подружница БДС за Златиборски округ је у 2020. години имала 29 

регистрованих чланова.  

Структура чланова:  

26 чланова из јавних библиотека (Чајетина, Пријепоље, Пожега, Ариље, Ужице),  

3 члана из школских библиотека. 

 

Током 2020. године због епидемије изазване корона вирусом, односно 

поштовања мера за њено спречавање, нису одржани састанци као ни већина 

планиранираних активности Подружнице. Комуникација са члановима 

углавном се одржавала телефонским и електронским путем. 

Изабрани чланови Подружнице за Златиборски округ присуствовали су 

састанцима Управног и Надзорног одбора БДС и дали свој допринос раду 

управе Друштва. 

Чланови Подружнице пратили су и активно учествовали на онлајн скуповима 

које је Друштво организовало путем Зум платформе. Информације су се 

размењивале и преко  БДС мејлинг листе. 

Представници Подружнице Душица Мурић и Анђа Бјелић и Драгослава 

Родаљевић, члан УО БДС-а, присуствовали су седници Управе Друштва 

библиотекара Републике Српске. 

 

За наредну годину, поред редовних, нису планиране друге активности а 

евентуални састанци Подружнице биће одржани у зависности од развоја 

ситуације везане за Covid 19. 

 

Председник Подружнице Златиборског округа БДС 

Илија Смиљанић 

 

Примљено: 10. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 11. 2. 2021. 

 

 

Подружница шумадијског округа 

 

Шумадијска подружница је у 2020. није имала конкретних активности. Све 

планиране су одложене због епидемиолошке ситуације.  

Делегати и председник подружнице присуствовали су 1. редовној скупштини 

Друштва  20. фебруара 2020.  

Чланови и председник подружнице били су чланови организационог одбора 

17. конференције Библиотекарског друштва Србије, која је уместо у 

Крагујевцу одржана онлајн. 

Крајем 2020. новим члановима подружнице подељене су чланске карте. 

У оквиру  подружнице комуницирали смо  телефоном и електронским путем. 

У циљу  боље информисаности и веће транспарентности, Шумадијска 

подружница има страницу на друштвеној мрежи „Фејсбук“ и рубрику у Листу 

за библиотекарство, књижевност, културу и завичајност „Слово о Лапову“. 
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ПРОГРАМ РАДА ШУМАДИЈСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ 

 БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2021. 

 

Уколико епидемиолошка ситуација дозволи планирали смо да одржимо 

Скупштину , организујемо 2 стручна окупљања и 1 колективну посету изабраној 

библиотеци. 

Трудићемо се да одржимо број чланова на прошлогодишњем нивоу. 

Делегати наше подружнице, као и чланови комисија, активно ће учествовати у 

раду Друштва. 

     

                                                                                         Председник подружнице 

                                                                                         Данијела Вулићевић 

 

Примљено: 10. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 11. 2. 2021. 

 

 

Подружница јабланичког округа 

 

 

З А П И С Н И К СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ 

ПОДРУЖИЦЕ БДС-а ЗА ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

Подружница Јабланичког управног округа  основана је на конститутивној 

седници 9. 2. 2001. године. За председника Подружнице изабрана је Јадранка 

Јовић (дипломирани библиотекар), а за секретара подружнице Марија 

Југовић (дипломирани библиотекар ).  

Делегати који ће Подружницу, поред председнице Јадранке Јовић заступати 

подружницу на Скупштини БДС су директорица Весна Илић, Марија Југовић и 

Надица Стојановић. 

Заменици делегата су: Татјана Јанков и Александра Самокал Јовановић 

Подружница Јабланичког управног округа  тренутно броји 16 чланова. 

Активности и циљеви рада Подружнице Јабланичког управног округа  у 2021. 

години планирани су у сарадњи са Службом за развој библиотечко-

информационе делатности и матичне послове НБС и са председником БДС-

а. 

 То су: 

- организација и реализација акредитованих програма редовног стручног 

усавршавања библиотекара, за библиотекаре јавних, специјалних и школских 

библиотека; планирано је неколико семинара – за школске библиотекаре и 

за библиотекаре јавних библиотека на територији Јабланичког управног 

округа.   

- посете и учешће чланова Подружнице на стручним скуповима и 

конференцијама у Србији и иностранству (Библионет, Конференција БДС, 

ИФЛА конфернције...) ; 

- Подружница округа настојаће да својим радом и залагањем допринесе 

циљевима и општем интересу библиотечко-информационе делатности, 
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укључењем свих библиотека у округу и ангажовањем на повећању чланства 

подружнице. 

 

У Лесковцу, 10. 2. 2021. године                             

 

Јадранка  Јовић, председник 

                                                                    Подружнице Јабланичког управног 

округа  

 

Примљено: 11. 2. 2021. 

Деловодни број додељен: 11. 2. 2021. 

 

 

 

секретар Библиотекарског друштва Србије 

 

 

 

МА Никола Петаковић 


