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ЧЛАНСТВО
Број редовних чланова Библиотекарског друштва Србије (БДС) у 2019. години
са плаћеним чланаринама био је 849, што је повећање од 136 или 19% у односу на
2018. годину (713). Ово је највећи број редовних чланова Друштва од 2016. године (од
када се води нова база чланова) и након пада броја чланова у 2018. години поново је
забележен раст. Од 849 чланова њих 818 је попунило електронску приступницу на вебсајту БДС или 96,3%.
Укупан број регистрованих чланова БДС од увођења електронске приступнице
је 960, док је од 2016. године евидентирано 1.020 чланарина на основу индивидуалних
или колективних уплата чланарина, што значи да нешто мање од 6% чланова није
евидентирано у бази БДС. До описане разлике долази најчешће због колективних
уплата установа за своје запослене, који истовремено не попуне лично електронску
приступницу.
У 2019. години број почасних чланова БДС остао је на 15, на основу одлуке
Управног одбора БДС из 2018. године.
Годишња чланарина БДС за 2019. годину је одлуком Управног одбора остала на
ранијем нивоу од 1.000 динара.
З Б И Р Н И И З В Е Ш Т А Ј
о чланству и плаћеним чланаринама по подружницама Библиотекарског друштва
Србије у 2019. години
округ/подружница

укупан број
чланова

Северно-бачки
Средње-банатски
Северно-банатски
Јужно-банатски
Западно-бачки
Јужно-бачки
Сремски
Мачвански
Колубарски
Подунавски
Браничевски
Шумадијски
Поморавски
Тимочка подружница
Златиборски
Моравички
Рашки
Расински
Нишавски

12
21
26
28
31
83
60
29
16
22
27
46
27
42
40
52
38
6
25
2

број
плаћених
чланарина
2
19
23
26
29
63
50
24
13
21
25
42
11
41
38
47
33
5
24

%
16,7
90,5
88,5
92,9
93,5
75,9
83,3
82,8
81,3
95,5
92,6
91,3
40,7
97,6
95
90,4
86,8
83,3
96

Топлички
Пиротски
Јабланички
Пчињски
Косово
Београдска подружница
Подружница
специјалних библиотека
БМС и Универзитет у
Новом Саду
УБСМ и Универзитет у
Београду
Народна библиотека
Србије
УКУПНО
Укупан број
регистрованих
чланова1
Почасни чланови2

24
24
12
6
1
94

22
20
12
3
80

91,7
83,3
100
50
85,1

28

21

75

55

35

63,6

74

61

82,4

71

59

83,1

1020

849

83,2

960

818

85,2

15

-

-

Подружнице БДС
У 2019. години рад БДС остваривао се кроз 28 подружница Друштва (не
рачунајући Косово и Метохију), организованих претежно према територијалном
принципу. Одлука УО БДС из 2016. године о броју и величини подружница остала је
на снази у 2019. години.
1. Подружница Северно-бачког округа
2. Подружница Средње-банатског округа
3. Подружница Северно-банатског округа
4. Подружница Јужно-банатског округа
5. Подружница Западно-бачког округа
6. Подружница Јужно-бачког округа
7. Подружница библиотекара Срема
8. Подружница Мачванског округа
9. Подружница Колубарског округа
10. Подружница Подунавског округа
11. Подружница Браничевског округа
12. Подружница Шумадијског округа
13. Подружница Поморавског округа
14. Тимочка подружница
15. Подружница Златиборског округа
16. Подружница Моравичког округа
17. Подружница Рашког округа
18. Подружница Расинског округа
1
2

Чланови са евиденционим чланским бројем и попуњеном електронском приступницом.
Чланови, који према Статуту имају статус почасног члана, додељеног од стране Управног одбора.
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19. Подружница Нишавског округа
20. Подружница Топличког округа
21. Подружница Пиротског округа
22. Подружница Јабланичког округа
23. Подружница Пчињског округа
24. Београдска подружница
25. Подружница специјалних библиотека
26. Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду
27. Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду
28. Подружница Народне библиотеке Србије
Анализа броја чланова по подружницама показује да је само у Подружници
Јабланичког округа обухват плаћених чланарина на нивоу од 100% у односу на број
чланова (у 2018. години то је био случај код четири подружнице, укључујући и за
Јабланички округ). Просечан обухват плаћених чланарина у односу на број чланова за
2019. годину је 83,2%. Надпросечан проценат редовних чланова са плаћеним
чланаринама (преко 83%) у односу на укупан број регистрованих чланова у 2019.
години имало је 19 подружница, што је повећање у односу на претходну годину (у
2018. години 16 подружница). У овом податку може се наћи и кључни успех у
повећаном броју чланова у односу на 2018. годину, а то је уредније редовно чланство
по подружницама. У 23 од 28 подружница дошло је до раста чланства, у неким
случајевима и до значајног повећања од 16 чланова (са 26 на 42 код Подружнице
Шумадијског округа) или за преко 100% као код Подружнице Западно-бачког округа
(са 14 на 29). Такође, важно је напоменути и везу форума БДС са растом чланства, с
обзиром да је сваки форум истовремено и промоција Друштва и чланства у њему.
Током 2019. године одржано је седам форума БДС и у само једном случају (Пиротски
округ) у округу где је организован форум није дошло до повећања броја чланова у
односу на 2018. годину, што показује позитивне резултате ове врсте окупљања управе
са члановима БДС.
Стабилан раст, односно активности приметни су код следећих подружница
током протекле четири године: Подружница библиотекара Срема, Тимочка
подружница, Подружница Моравичког округа, Подружница Рашког округа, Београдска
подружница, Подружница УБСМ и Универзитета у Београду, Подружница НБС.
Међутим, мора се приметити и да је током 2019. године код четири подружнице дошло
до пада броја чланова, код једне и од забрињавајућих 55% у односу на 2018. годину.
Један број подружница има процентуално мањи обухват редовних чланова у
односу на укупан број регистрованих. Ако занемаримо из анализе Косово и Метохију,
где је БДС само једне године од 2016. имало једног члана, код четири подружнице број
редовних чланова у 2019. години био је мањи од две трећине регистрованих чланова
(испод 67%), у једном случају на нивоу једне шестине (16,7%). Овај податак треба
узети у обзир приликом планирања будућих активности за повећање броја чланова.
Такође је у једном броју подружница број редовних чланова са плаћеним
чланаринама у току календарске године био мањи од 10, што није у складу са одлуком
Управног одбора БДС о минималном броју чланова за подружницу. У случају
неколико подружница то је већ тренд неколико година, што је показатељ неопходности
интензивнијег деловања Друштва у тим подружницама у циљу ојачавања постојећег
чланства и промовисања идеје удруживања.
Најбројнија подружница у 2019. години била је Београдска подружница са 80
чланова.
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БРОЈ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА БДС ПО ПОДРУЖНИЦАМА
БРОЈ ЧЛАНОВА
ПОДРУЖНИЦА
2018.
2017.
2019.
Подружница Северно-бачког округа
Подружница Средње-банатског округа
Подружница Северно-банатског округа
Подружница Јужно-банатског округа
Подружница Западно-бачког округа
Подружница Јужно-бачког округа
Подружница библиотекара Срема
Подружница Мачванског округа
Подружница Колубарског округа
Подружница Подунавског округа
Подружница Браничевског округа
Подружница Шумадијског округа
Подружница Поморавског округа
Тимочка подружница
Подружница Златиборског округа
Подружница Моравичког округа
Подружница Рашког округа
Подружница Расинског округа
Подружница Нишавског округа
Подружница Топличког округа
Подружница Пиротског округа
Подружница Јабланичког округа
Подружница Пчињског округа
Београдска подружница
Подружница специјалних библиотека*
Подружница Библиотеке Матице српске и
Универзитета у Новом Саду
Подружница Универзитетске библиотеке и
Универзитета у Београду
Подружница Народне библиотеке Србије
(Косовска Митровица)
УКУПНО

2016.

2
19
23
26
29
63
50
24
13
21
25
42
11
41
38
47
33
5
24
22
20
12
3
80
21

2
14
17
14
14
61
47
25
4
13
20
26
24
40
27
42
32
3
15
10
24
11
1
65
15

9
16
23
16
14
71
48
23
11
17
17
36
16
36
39
40
21
5
16
18
18
11
3
65
26

7
17
26
18
31
92
31
8
14
0
20
37
5
19
31
41
10
7
43
8
10
20
0
44

35

44

36

24

61

45

51

31

59

58
0
713

57
1
760

35
0
629

849

* Подружница специјалних библиотека се у извештају за 2016. годину бројала у оквиру
чланства Подружнице библиотека града Београда
Управни одбор БДС током 2019. године није завршио Пословник о раду
подружница БДС, који би требало да омогући лакши и редовнији рад подружница, а
тиме и ојачавање чланства на нивоу целог Друштва. Доношење Пословника потребно
је да уђе у Програм рада БДС у 2020. години.
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Извештаје о раду за 2019. годину доставиле су следеће подружнице:3
1) Подружница јужно-бачког округа;
2) Подружница библиотекара Срема;
3) Подружница пиротског округа;
4) Подружница западно-бачког округа;
5) Подружница библиотекара Тимочке крајине;
6) Подружница браничевског округа;
7) Подружница средње-банатског округа;
8) Подружница топличког округа;
9) Подружница поморавског округа;
10) Подружница специјалних библиотека;
11) Подружница УБ Светозар Марковић и високошколских библиотека у Београду;
12) Подружница моравичког округа;
13) Подружница Народне библиотеке Србије;
14) Подружница златиборског округа;
15) Подружница подунавског округа;
16) Подружница шумадијског округа;
17) Подружница нишавског округа;
18) Подружница северно-банатског округа;
19) Подружница Библиотеке матице српске и Универзитета у Новом Саду;
20) Подружница колубарског округа
СКУПШТИНА БДС
Скупштина БДС је највиши орган управљања Друштвом и чине је представници
свих чланова Друштва. Сваку подружницу на Скупштини заступају по четири
представника: председник подружнице и три представника којe бира подружница.
У 2019. години одржана је једна редовна Скупштина (Народна библиотека
Србије, 25. фебруара 2019), изборна Скупштина за избор органа управљања Друштвом
у периоду 2019-2023. година (одржана у Народној библиотеци Србије 15. маја 2019) и
Свечана скупштина БДС поводом обележавања 14. децембра, Дана библиотекара
Србије и уручења награда БДС за 2019. годину (Народна библиотека Србије, 13.
децембра 2019. године).
Скупштине БДС у 2019. години
25. фебруар 2019. (Амфитеатар НБС, Београд, присуствовало 73 делегата)
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 23. фебруара 2018. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и
подружница БДС у 2018. години
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2018. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2019. години
5. Усвајање Етичког кодекса библиотекара Србије
6. Одржавање Изборне скупштине БДС у 2019. години
3

Комплетни извештаји о раду подружница за 2019. годину налазе се у прилогу Извештаја о раду БДС за
2019. годину.
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7. Текућа питања
Одлуке:
1. Усвојен је Извештај о раду Библиотекарског друштва Србије у 2018. години и
Извештај о раду подружница БДС у 2018. години,
2. Скупштина БДС је усвојила Финансијски извештај БДС за 2018. годину,
3. Усвојен је Програм рада БДС у 2019. години,
4. Усвојен је Етички кодекс библиотекара Србије,
5. На Скупштини је закључено да је најпогоднији термин за одржавање Изборне
скупштине почетак маја 2019.
15. мај 2019 – Изборна скупштина БДС (Амфитеатар НБС, Београд,
присуствовало 77 од 102 делегата)
Дневни ред:
Верификација мандата делегата Скупштине са плаћеном чланарином за 2019.
годину, у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са Скупштине БДС одржане 25. фебруара 2019. године
Обраћање кандидата за председника БДС делегатима Скупштине
Избор комисије за бројање гласова
Подела изборних листића и гласање
Саопштење резултата изборне Скупштине БДС
Именовање секретара БДС

Верификациона комисија за делегате Скупштине: Маша Младеновић и Ана Васиљевић
Укупан број делегата: 102
Присутно: 77 делегата
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА
Чланови Изборне комисије: Беба Станковић (председник), Марија Радуловић и
Даринка Маљугић
Предложени кандидати за органе управљања са бројем освојених гласова:
Кандидат за ПРЕДСЕДНИКА: Богдан Трифуновић (74 гласова) – изабран за
председника у мандату 2019-2023
Кандидати за ПОТПРЕДСЕДНИКА (3 неважећа листића, редослед према броју
гласова):
1. Дејан Вукићевић (38)
2. Даниела Скоковић (36)
Изабрани потпредседник је Дејан Вукићевић.
Кандидати за чланове УПРАВНОГ ОДБОРА (1 неважећи листић, редослед према броју
гласова):
1. Бојана Вукотић (Народна библиотека Србије)
63
2. Весна Степановић (Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија)
51
3. Милица Кирћански (Градска библиотека у Новом Саду)
49
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4. Драгослава Родаљевић (Народна библиотека Ужице)
Татјана Брзуловић Станисављевић (Универзитетска библиотека „Светозар
5.
Марковић“, Београд)
6. Оливера Настић (Библиотека града Београда)
7. Дејан Ацовић (Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац)
8. Ана Јанковић (Народна библиотека Бор)
9. Ивана Јаношевић (Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац)
10. Лариса Микић (Библиотека „Вук Караџић“, Ковин)
11. Оливера Кривошић (Библиотека Матице српске)
12. Соња Ивановић (Библиотека Матице српске)
13. Радмила Перовић (Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда)
14. Јелена Глишић (Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, Ниш)
15. Јасмина Којичић (Библиотека „Диша Атић“, Владимирци)
16. Јелица Зељић (Народна библиотека Осечина)
17. Светлана Миленковић (Библиотека Народног музеја у Београду)
18. Марина Неђић (Библиотека града Београда)
Светлана Пуцаревић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“,
19.
Београд)
20. Славица Павличевић (Народна библиотека „Рака Драинац“, Блаце)
Изабрани чланови Управног одбора:
1. Бојана Вукотић
2. Весна Степановић
3. Милица Кирћански
4. Драгослава Родаљевић
5. Татјана Брзуловић Станисављевић
6. Оливера Настић
7. Дејан Ацовић
8. Ана Јанковић
9. Ивана Јаношевић
10. Лариса Микић
11. Оливера Кривошић
12. Соња Ивановић
Кандидати за чланове НАДЗОРНОГ ОДБОРА (сви листићи важећи, редослед према
броју гласова):
1. Милица Матијевић (Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац)
42
2. Садија Хоџић (Библиотека „Вук Караџић“, Пријепоље)
42
3. Бојана Грујић (Градска библиотека у Новом Саду)
35
4. Вера Папић (Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда)
26
5. Оја Кринуловић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд) 27
6. Сања Стаменковић (Библиотека „Вук Караџић“, Алексинац)
23
7. Биљана Лазић (Библиотека Рударско-геолошког факултета, Београд)
14
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48
45
43
42
42
39
39
37
36
35
33
30
20
18
18
18
17

Изабрани чланови Надзорног одбора:
1. Милица Матијевић
2. Садија Хоџић
3. Бојана Грујић
С обзиром на то да је Бојана Вукотић, досадашњи секретар БДС изабрана за
члана Управног одбора, а и због претходно исказане жеље да више не врши функцију
секретара, председник БДС, Богдан Трифуновић, предложио је Скупштини да се за
наредни четворогодишњи мандат за секретара БДС именује Никола Петаковић,
мастер професор језика и књижевности. Скупштина БДС је једногласно подржала овај
предлог. Библиотекарско друштво Србије се захваљује Бојани Вукотић на њеном
досадашњем несебичном залагању и доприносу Друштву као секретар БДС.
13. децембар 2019 – Свечана скупштина БДС и Дан библиотекара Србије
(Амфитеатар НБС, Београд)
На Свечаној скупштини Библиотекарског друштва Србије, која је одржана 13.
децембра 2019. године у Народној библиотеци Србије (током трајања XVI
конференције БДС), а поводом Дана библиотекара Србије 14. децембра, додељене су
годишње награде Друштва за 2019. годину, присутнима су се обратили лауреати, а
представљен је и најновији број научног часописа „Библиотекар“ (број 2/2019).
УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор Библиотекарског друштва Србије броји 15 чланова, председник,
потпредседник и секретар БДС су чланови УО по функцији, док 12 чланова УО бира
Скупштина Друштва на предлог подружница БДС. УО БДС је у току 2019. године
одржао четири4 редовне и једну електронску седницу.
Мандатни период 2015 – 2019.
Чланови Управног одбора у мандатном периоду 2015 – 2019.
1. Богдан Трифуновић, председник
2. Беба Станковић, потпредседник
3. Бојана Вукотић, секретар
4. Нада Арбутина
5. Дејан Вукићевић
6. Весна Вуксан
7. Гордана Ђилас
8. Ана Васиљевић
9. Милица Кирћански
10. Маша Младевноић
11. Радмила Перовић
12. Драгица Радетић
13. Даниела Скоковић
14. Весна Степановић
15. Весна Црнковић
4

Подаци о броју одржаних седница УО у мандатном периоду 2015-2019. на основу преузете електронске
архиве БДС.
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Електронска седница 23 – 25. јануар 2019.
Донета Одлука о висини годишње чланарине Друштва (1.000 рсд) са крајњим
роком за њено измирење до 31. марта 2019.
Разматрани предлози за програм рада у 2019. години: конкурисање код
Министарства културе и информисања РС са два пројекта (библиотечко-информациона
делатност и мобилност уметника и професионалаца – за одлазак на светски конгрес
ИФЛА у Атину), одржавање форума БДС (Нови Сад, Ниш, Београдски сајам књига).
20. редовна седница, 25. фебруар 2019.
Усвојени Записници са претходних седница (од 26. маја и 6. септембра 2018. и
електронске седнице одржане 23-25. јануара 2019.
Усвојен Извештај о раду Управног одбора БДС за 2018. годину.
Донета Одлука о формирању секције БДС за дигиталну трансформацију
библиотека и одређивање њеног координатора (Андрија Сагић).
Донета Одлука за утврђивање коначне верзије текста Правилника о раду
подружница БДС.
Донета Одлука о новом хостингу веб-сајта БДС и његовом уредништву (Богдан
Трифуновић и Бојан Николић, део Сајта намењен часопису Библиотекар уређиваће
Драгана Грујић).
Мандатни период 2019 – 2023.
Чланови Управног одбора у мандатном периоду 2019-2023. (изабрани на
Скупштини БДС 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
1. редовна седница (са присуством чланова Надзорног одбора), 4. јуни 2019.
Конституисан Управни и Надзорни одбор Друштва.
Усвојен извештај председника БДС о активностима у првих пет месеци 2019. и
извештај о финансијском стању Друштва у светлу планираних активности (одржане
две скупштине, одобрен пројекат за библиотечко-информациону делатност са 100%
тражених средстава, одобрена линеарна цифра за репрезентативна удружења у култури
за вршење поверених послова, изузетно мало учешће финансијера за пројекат
мобилности уметника и професионалаца, очекује се формирање Статусне комисије за
самостално обављање библиотечко-информационе делатности, одржани форуми у
Новом Саду и Нишу, у плану одржавање форума у Лесковцу).
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Донета Одлука о одржавању 16. конференције БДС (Београд, Народна
библиотека Србије, 12-13. децембар; тема: Мале библиотеке у великом дијалогу за
промене), те саставу Организационог и Програмског одбора Конференције.
2. редовна седница, 12. септембар 2019.
Формирана Статусна комисија БДС за утврђивање критериума за стамостално
обављање библиотечко-информационе делатности (Дејан вукићевић, председник;
чланови Бојана Вукотић, Дејан Ацовић, Милица Кирћански и Татјана БрзуловићСтанисављевић).
Расписани позиви за учешће на конференцији БДС у 2019. години, урађене
верзије Конференцијских сајтова на српском и енглеском језику, Програмски одбор
радио на рецензијама радова за Зборник са Конференције из 2018.
Реализован одлазак на ИФЛА конгрес у Атину.
Започета комуникација са библиотечким удружењима у региону зарад
обнављања или утемељења сарадње.
Богдан Трифуновић остао једини веб-мастер и уредник сајта Друштва.
Издавачки план: реализован један број часописа Библиотекар, очекује се до
краја године и друга свеска, уз Зборник радова са конференције из 2018.
Размотрено одржавање форума БДС под називом Библиокараван уз подршку
Министарства културе и информисања РС (Врање, пиротски, северно-бачки округ) као
и форума на Београдском сајму књига.
3. редовна седница, 30. октобар 2019.
Усвојени записници са претходно одржаних седница (4. јуна и 12. септембра).
Донете одлуке о објављивању конкурса за награде БДС у 2019. години уз
исплаћивање новчаног дела сваке појединачне награде.
Донете одлуке о члановима жирија за годишње награде БДС у 2019. години
(награда Запис: Бојана Вукотић, Милорад Вучковић и Весна Петровић; награда Стојан
Новаковић: Дејан Ацовић, Татјана Брзуловић-Станисављевић и Гордана Ђилас; награда
Најбољи библиотекар: Оливера Настић, Драгослава Родаљевић и Лариса Микић).
Донета одлука о месту и термину одржавања Свечане скупштине Друштва,
поводом Дана библиотекара Србије (Народна библиотека Србије, петак, 13. децембар).
Поднет извештај од стране Богдана Трифуновића о припреми одржавања 16.
конференције БДС (агенда, број прихваћених радова, обезбеђена спонзорства и
волонтери), као и одржавању претконференцијског дана посвећеном школским
библиотекама (5. децембар, ГБ Чачак).
Поднет извештај од стране Дејана Вукићевића, председника Статусне комисије
Друштва о њеним активностима (одржана два састанка, разматрана питања и донета
верзија Правилника у области библиотечко-информационе делатности као интегралног
дела будућег усвојеног Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима
као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално
обављају уметничку или другу деланост у области културе, чије се усвајање очекује од
стране Министарства културе и информисања РС).
НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор БДС има три члана, у којем су за мандатни период 2015-2019.
година биле мр Вера Петровић, председник, Садија Хоџић и Сања Стаменковић,
чланови. Надзорни одбор је у 2019. години имао једну редовну седницу, 25. фебруара
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2019. године у Народној библиотеци Србије, када је усвојен годишњи финансијски
извештај БДС за 2018. годину.
Надзорни одбор БДС је на својој седници од 25. фебруара разматрао
припремљену документацију од стране ангажоване овлашћене књиговодствене
агенције о финансијском пословању БДС у 2018. години и донео одлуку да препоручи
Скупштини БДС да прихвати Финансијски извештај. О предлогу за усвајање
Финансијског извештаја БДС за 2018. годину делегате је известила Сања Стаменковић,
члан Надзорног одбора БДС. Надзорни одбор БДС је констатовао да је извештај урађен
детаљно и јасно. Укупни приходи БДС у 2018. години износили су 4.046.680,76 динара,
а расходи су били 4.446.898,13 динара. Вишак расхода над приходима износи
400.217,37 динара. Скупштина је једногласно усвојила Финансијски извештај БДС за
2018. годину.
Након Изборне скупштине 15. маја 2019. године изабран је Надзорни одбор
БДС за мандатни период 2019-2023 у саставу Милица Матијевић, Садија Хоџић, Бојана
Грујић. Чланови новог Надзорног одбора на позив председника Друштва
присуствовали су првој седници Управног одбора у новом сазиву у 2019. години.
СТРУЧНА ТЕЛА БДС
Члан 29. Статута БДС (2011) дефинише рад комисија и секција БДС:
„Секције, комисије и друга стручна тела образује Управни одбор Друштва са
задатком да се баве појединим аспектима библиотечко-информационог рада проучавају и разматрају поједина значајна питања да утврђују предлоге, усаглашавају стручна
мишљења и на други начин помажу остваривању циљева и задатака Друштва.
Друштво има секције по врстама библиотека и по врстама библиотечкоинформационе делатности. […]
Комисије су саветодавна тела чији је основни задатак да прате развој
савременог библиотекарства и информационих наука и да о томе извештавају Управни
одбор.“
Друштво је у току последњих две деценије имало или основало велики број
секција и комисија које су требале да покрију најзначајније области рада у
библиотечко-информационој делатности или да омогуће повезивање заинтересованих
колегиница и колега за одређене стручне сегменте делатности. У 2005. години БДС је
успоставило следећа стручна тела:
а) Комисија за каталогизацију; Комисија за класификацију; Комисија за
библиотечке стандарде и нормативе; Комисија за законодавна и правна питања;
Комисија за развијање корисничких сервиса; Комисија за аутоматизацију библиотека и
библиотечких портала; Kомисија за статусна и професионална питања; Комисија за
перманентно стручно усавршавање; Комисија за развијање читалачких интересовања;
комисија за међународну сарадњу; Комисија за издавачку делатност Друштва;
Комисија за евалуацију и награђивање; Комисија за односе са јавношћу; Комисија за
развој научно-истраживачког рада у библиотекарству; Комисија за професионалну
етику и промоцију интелектуалних слобода;
б) Секција за националне библиотеке; Секција за јавне библиотеке; Секција за
високошколске библиотеке; Секција за специјалне библиотеке; Секција за школске
библиотеке; Секција за матичне библиотеке.5

5

Извор: https://www.nb.rs/events/event.php?id=7036 (приступљено 14. 2. 2020).
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Уз неколико изузетака, рад стручних тела БДС у највећој мери био је нередован
или није даље одмакао од формирања секције или комисије.
Пример организованог рада стручног тела БДС је Секција за матичне
библиотеке, која је једина послала комплетан извештај о раду за 2019. годину.
У 2019. години формирана је нова Секција за дигиталну трансформацију
библиотека, која је амбициозно кренула у рад са великим бројем чланова Секције и
имала пар састанака уживо или путем интернета. У петак 15. марта 2019. са почетком у
11 часова у Библиотеци „Милутин Бојић“ одржана је прва седница новоформиране
секције за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва Србија.
Седници је присуствовало 25 чланова друштва. Формиране су четири радне групе (за
електронске каталоге, друштвене мреже и веб, дитализацију грађе и ИТ
инфраструктуру). Усвојен је годишњи план рада и дефинисани задаци. Управни одбор
БДС је током 2019. године предложио Секцији да припреми упутство за организацију
видео седница које би значајно олакшале одржавање састанака стручних тела БДС.
ДАН БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Дан библиотекара Србије и Дан БДС обележен је 13. децембра 2019. године
Свечаном скупштином БДС у Народној библиотеци Србије, у време одржавања XVI
Конференције БДС, када су уручене дипломе и одлуке о новчаним износима награда,
након расписаног и спроведеног конкурса током новембра 2019. године.
Награда Запис, која се додељује за трајан допринос развоју библиотечкоинформационе делатности додељена је Милану Грби из Британске националне
библиотеке, на предлог др Драгане Милуновић, заменице управника Народне
библиотеке Србије и руководиоца сектора за библиотечко-информациону делатност.
Награду Стојан Новаковић за оригинално ауторско дело на српском језику из
области библиотечко-информационе делатности, добиле су ауторке Светлана Јанчић
(в. д. управника Народне библиотеке Србије у пензији) и Ана Савић, запослена у
Одељењу монографских публикација Народне библиотеке Србије, за публикацију
Каталогизација монографских извора у издању Народне библиотеке Србије (предлагач
Ласло Блашковић, управник Народне библиотеке Србије).
Награда Најбољи библиотекар за значајне резултате на унапређењу
библиотечко-информационе делатности у 2019. години отишла је у руке др Драгани
Сабовљев из Народне библиотеке Жарко Зрењанин у Зрењанину (предлагачи проф. др
Гордана Стокић Симончић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у
Београду, др Бранка Драгосавац, запослена у библиотеци Правног факултета
Универзитета у Београду и Горан Траиловић из Градске библиотеке у Панчеву) и
Милици Матијевић из библиотеке Димитрије Туцовић у Лазаревцу (предлагач
Елизабета Георгиев, Народна библиотека Детко Петров у Димитровграду).
Присутнима је представљен и садржај најновијег броја часописа Библиотекар, а
тим поводом говорила је главна уредница часописа доц. др Драгана Грујић.
XVI КОНФЕРЕНЦИЈА БДС
Друштво је у 2019. години реализовало своју 16. годишњу конференцију са
међународним учешћем са темом „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене“.
Конференција је одржана у Београду, у Народној библиотеци Србије, 12. и 13.
децембра 2019. Одржавање конференције подржало је Министарство културе и
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информисања, као и Народна библиотека Србије, уз низ донатора и спонзора који су
помогли одржавање још једне успешне конференције Друштва.
Шеснаеста по реду конференција Библиотекарског друштва Србије отворила је
простор за дијалог о темама које се, пре свега, тичу малих или мањих библиотека, како
би се пажња стручне јавности посветила овом бројном и разноликом сегменту
библиотечко-информационе делатности: библиотекама са једним запосленим,
специјалним библиотекама и библиотечко-информационим центрима, библиотекама
високошколских и научно-истраживачких институција, јавним библиотекама (мање
градске и општинске библиотеке), школским библиотекама, итд.
За конференцију су прихваћене 24 кратке презентације учесника из већег броја
земаља (које су распоређене у четири радне сесије програма), шест плаката за постер
сесију, као и једна панел сесија о академским и научним библиотекама, што је први пут
да се на конференцији БДС организује један панел. Поред тога, у оквиру програма
организована је и радионица о корисничком искуству у библиотекама, коју је водила
др Ђина де Алвис из Сингапура. Конференција у 2019. години није имала предаваче по
позиву, као што је то била пракса претходних година. Ова конференција је такође сва
појединачна излагања ограничила на 10 минута, у циљу веће динамике на
конференцији и остављања простора за дискусију, која је била плодотворна оба дана
скупа, чиме је подигнут квалитет и крајњи допринос конференције струци.
За потребе организације конференције урађен је посебан веб-сајт на српском и
енглеском језику, као и електронска форма за регистрацију коју је пре почетка скупа
попунило око 240 учесника из Србије, региона, Европе и света, по чему је 16.
конференција једна од масовнијих у организацији БДС. Котизација за конференцију
износила је 4.000 динара (или 35 евра за учеснике из иностранства), док чланови БДС,
аутори прихваћених презентација и студенти нису плаћали котизацију. Регистровани
учесници су добили богат материјал штампан за конференцију, примерке часописа
„Библиотекар“ (2/2019) и зборника радова БДС „Иновације и трендови у
библиотекарству“, као и промотивни материјал спонзора.
Друго дана конференције обележен је Дан библиотекара, а тим поводом
одржана је свечана Скупштина БДС и уручене су награде Друштва.
За све регистроване учеснике БДС је у сарадњи са Музејем савремене
уметности организовало бесплатан улаз и обилазак изложбе „Чистач“ уметнице
Марине Абрамовић на крају програма конференције.
Конференцију су подржале многе установе и институције, као и компаније, и
БДС дугује захвалност свима: Министарству културе и информисања, Народној
библиотеци Србије, Филолошком факултету у Београду – Катедра за библиотекарство
и информатику, Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, Музичкој школи
„Јосиф Маринковић“ Вршац, Музеју савремене уметности Београд, Институту IZUM
Марибор, компанијама Trevis, Ebsco, DAS, Docus, Фрушкогорским виноградима.
Организациони одбор XVI конференције
др Богдан Трифуновић, Градска библиотека Чачак, председник ОО
Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије
Дубравка Илић, Градска библиотека Чачак
Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац
Оливера Кривошић, Библиотека Матице српске
Милица Матијевић, Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац
Милена Милинковић, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије
Никола Петаковић, Библиотекарско друштво Србије
14

Славен Попара, Народна библиотека Србије
Марија Радуловић, Градска библиотека Чачак
Миљана Тодоровић, Математички факултет, Београд
Програмски одбор XVI конференције
др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић“
др Бранка Драгосавац, Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду
мр Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске
Ана Јанковић, Народна библиотека Бор
Оливера Настић, Библиотека града Београда
Претконференција
Библиотекарско друштво Србије је у сарадњи са Градском библиотеком
„Владислав Петковић Дис” у Чачку 5. децембра 2019. године организовало стручно
саветовање на тему „21. век у школској библиотеци”, као претконференцијски дан XVI
конференције БДС „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене“.
Претконференција је окупила више од 150 заинтересованих за актуелно стање у
школским библиотекама у Србији. Осим библиотекара запослених у различитим
типовима библиотека, од школских до националних библиотека са територије целе
Србије (Београд, Зрењанин, Панчево, Ваљево, Ужице, Севојно, Соко Бања, Лесковац,
Зајечар, Рготина, Бољевац, Моравички округ), скупу су присуствовали и представници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, начелник и просветни саветник
Школске управе за Моравички округ, директори матичних и општинских библиотека,
директори основних и средњих школа, просветни радници и др. На скупу су говорили
председник БДС, представници НБС, Школске управе Чачак, Друштва школских
библиотекара Србије, као и представници Градске библиотеке Чачак и Института
ИЗУМ из Марибора са својим презентацијама. Изложено је 15 кратких презентација
школских библиотекара. У оквиру програма скупа представљена је књига др Дејана
Вукићевића „Non imprimatur или Цензура у библиотекарству и издаваштву”.
ФОРУМИ БДС
У 2019. години одржано је седам форума БДС од почетка марта до краја
новембра, од којих три из серије форума „Библиокараван“ током јесени 2019:
1) Статус Библиотекарског друштва Србије као репрезентативног удружења у
култури – Нови Сад, 5. март 2019.
Први Форум БДС у 2019. години одржан је у сарадњи са Градском библиотеком
у Новом Саду и Подружницом БДС за Јужно-бачки округ, током трајања 9.
манифестације Дани библиотека и библиотекара. Форум је био посвећен актуелној
теми за Друштво, стицању статуса репрезентативног удружења у култури. Решењем
министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године Библиотекарском
друштво Србије утврђен је статус репрезентативног удружења у култури за
библиотечко-информациону делатност за територију Републике Србије. Форум у
Новом Саду био је прилика да се већем броју колегиница и колега пренесу
информације о томе шта репрезентативност тачно подразумева и које су нове обавезе
али и права БДС са новостеченим статусом. На Форуму су говорили Драган Којић,
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Милица Кирћански, Мирјана Брковић, Светлана Миљуш, Богдан Трифуновић и други.
Форуму је присуствовало преко 60 колегиница и колега.
2) Статус Библиотекарског друштва Србије као репрезентативног удружења у
култури – Ниш, 27. март 2019.
У Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу, у сарадњи са
Библиотекарским друштвом Србије и реактивираном Подружницом Нишавског округа,
27. марта 2019. године одржан је Форум Библиотекарског друштва Србије Статус
Библиотекарског друштва Србије као репрезентативног удружења у култури. Том
приликом све присутне поздравила је Снежана Бојовић, управница Универзитетске
библиотеке у Нишу. Форум је отворио и о новом статусу репрезентативног удружења у
култури за библиотечко-информациону делатност на територији Републике Србије,
говорио Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије.
Након уводне речи председника Друштва о новостеченом статусу као и о
правима и обавезама које проистичу из поверених послова репрезентативног удружења
у култури, отворена је дискусија у којој су могли да учествују сви заинтересовани.
Дискусија је касније усмерена на другу, предложену од стране чланова друштва, и
тренутно актуелну тему која говори о уоченим проблемима код начина на који се
спроводи откуп књига за јавне библиотеке у Републици Србији.
Форуму Библиотекарског друштва Србије, присуствовало је преко 50
колегиница и колега библиотекара, из универзитетске, високошколских, јавних и
специјалних библиотека Нишавског али и суседних округа. Након завршетка Форума,
уследио је први састанак на коме је једногласном одлуком поново активирана
Подружница Библиотекарског друштва Србије за Нишавски округ.
3) Изазови библиотека у доба савремених медија – Лесковац, 10. јун 2019.
Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Народном библиотеком „Радоје
Домановић“ у Лесковцу и Подружницом БДС за Јабланички округ, успешно је 10. јуна
организовало нови Форум БДС „Изазови библиотека у доба савремених медија“ који је
био посвећен теми примене новог Закона о заштити података о личности у
библиотекама (од августа 2019. године). Домаћин Форума била је Народна библиотека
„Радоје Домановић“. На скупу којем је присуствовало преко 60 колега из свих типова
библиотека говорило се о променама које се могу очекивати у раду библиотека због
прикупљања података од корисника, као и о могућим последицама примене овог
Закона у наредном периоду.
На почетку скупа окупљенима су се обратили Весна Илић, в. д. директора
Народне библиотеке „Радоје Домановић“, др Драгана Милуновић, заменица управника
НБС, и др Богдан Трифуновић, председник БДС. Реч је узео и Миша Стојановић из
Народне библиотеке Србије, који је говорио о првом консултативном скупу на ову
тему за запослене у култури, који је организован у мају ове године од стране
Министарства културе и информисања.
Предавач по позиву као стручњак за ову тему била је Јелена Адамовић, адвокат
и истраживач у „Share fondaciji“, Београд, која је након детаљног образложења новог
закона одговарала на многобројна питања присутних колега, објаснивши и
демистификујући одређене сегменте примене Закона.
4) Библиокараван: Мотивација библиотекара – Врање, 16. октобар 2019.
У Јавној библиотеци „Бора Станковић“ у Врању у среду 16. октобра 2019.
године одржан је први Форум Библиотекарског друштва Србије из серије форума
„Библиокараван 2019“.
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На иницијативу колега из Врања, тема овог форума била је „Мотивација
библиотекара“. На почетку Форума окупљеним колегиницама и колегама обратио се
директор Библиотеке у Врању, Зоран Најдић, који је указао да је 2019. година и
јубиларна за ову установу основану пре 140 година, након чега је реч узео председник
БДС, др Богдан Трифуновић. Током 90 минута он је говорио на тему мотивације кроз
примере активности Библиотекарског друштва Србије као покретача мотивације за
запослене у библиотекама, укључујући и примере из Градске библиотеке у Чачку у
којој је запослен.
Форуму је присуствовало око 30 библиотекара и књижничара из матичне и
општинских библиотека Пчињског округа (Босилеград, Бујановац, Владичин Хан,
Прешево, Трговиште), као и из Библиотеке у Ивањици и Библиотеке Матице српске из
Новог Сада, који су кроз питања и коментаре учествовали у дискусији.
5) Како до квалитетнијег откупа књига – Београдски сајам књига, 22. октобар
2019.
У сарадњи Библиотекарског друштва Србије и 64. Међународног сајма књига, у
Сали „Иво Андрић“ (Хала 1а) Београдског сајма у уторак 22. октобра 2019. године
одржан је Форум БДС на тему „Како до квалитетнијег откупа књига“.
Око 80 учесника форума говорило је о откупу књига за јавне библиотеке у
Србији, који сваке године спроводи Министарство културе Републике Србије, и који
представља инструмент културне политике од изузетног значаја за јавне библиотеке,
којим се обезбеђују актуелне публикације неопходне за попуну библиотечких фондова
и задовољење потреба корисника јавних библиотека, пошто годинама уназад, многе
локалне самоуправе не обезбеђују довољно средстава за набавку библиотечке грађе
према утврђеним стандардима.
Учесници Форума библиотекара указали су на чињеницу да је набавка књига
комплексан процес и да се мора одвијати у оквиру закона и подзаконских аката који
регулишу овај важан сегмент деловања јавних библиотека и закључили да ће се, у
оквиру институција, и даље бавити питањем откупа који мора бити у интересу јавних
библиотека и њених садашњих и потенцијалних, будућих чланова, где се очекују
помоћ и подршка Библиотекарског друштва Србије и осталих важних чинилаца који
делују у оквиру библиотечко-информационог система. Циљ овог форума био је да
припреми основу документа којим ће се Библиотекарско друштво Србије обратити до
краја 2019. године Министарству културе и информисања са предлозима за
унапређење модела откупа књига тако да у већој мери одговара читаоцима књига и
библиотекама.
На форуму су говорили Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског
друштва Србије и Ана Јанковић, библиотекар-руководилац набавке и обраде књига у
Народној библиотеци Бор, која је припремила и презентацију са најважнијим
статистичим показатељима откупа књига у последњих неколико година, уз учешће
више колегиница и колега у дискусији.
6) Библиокараван: Библиотечки простор између стандарда и стварности –
Димитровград, 7. новембар 2019.
Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Народном библиотеком Пирот,
Народном библиотеком „Детко Петров“ у Димитровграду и Подружницом БДС за
Пиротски округ, у Народној библиотеци „Детко Петров“ у Димитовграду је одржало
други Форум БДС из серије „Библиокараван“. Овај форум је за тему имао простор
библиотека, по жељи колега из Пиротског округа, с обзиром на проблеме простора
матичне и других библиотека округа. Форум је отворила Јасминка Манчев, директорка
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Библиотеке у Димитровграду, док је Надица Костић, директорка Библиотеке у Пироту,
представила библиотеке округа и њихов простор. Богдан Трифуновић, председник БДС
говорио је о теми, приказавши статистичке податке, као и примере успешних пројеката
библиотека у Србији и иностранству, завршивши са презентацијом нове зграде
Библиотеке у Чачку. Форуму је присуствовало преко 20 колегиница и колега из читаве
Србије.
7) Библиокараван: Мотивација библиотекара – Кикинда, 25. новембар 2019.
У Народној библиотеци „Јован Поповић“ у Кикинди у понедељак 25. новембра
2019. године одржан је трећи Форум БДС у оквиру серије „Библиокараван 2019“. Тема
Форума била је „Мотивација библиотекара“ и представљала је контест у оквиру којег
се дискутовало о неколико актуелних подтема попут звања, систематизације, активног
учетвовања у секцијама Друштва, итд.
Форум је отворила директорка Библиотеке у Кикинди Радмила Перовић, након
чега је председник БДС др Богдан Трифуновић одржао презентацију на тему
мотивације и активности БДС као покретача мотивације код запослених у
библиотекама. Након презентације председник БДС одговарао је на питања колегиница
и колега, док су сви присутни могли да учествују у дискусији која је следила.
Форуму је присуствовало око 30 библиотекара из пет подружница БДС:
Северобанатске, Средњебанатске, Јужнобанатске, Јужнобачке и Западнобачке
подружнице.
ИЗДАЊА БДС У 2019.
Часопис „Библиотекар“
У 2019. години објављена су два броја научног часописа „Библиотекар“.
Часопис је током 2019. године задржао свој научни статус (М53) који додељује
Министарство науке и реферише се у EBSCO i CEEOL базама. У циљу веће
видљивости часописа на глобалној мрежи сви радови објављени у Библиотекару имају
дигитални идентификатор објекта – DOI број (Digital Object Identifier). Часопис је
видљив у електронском облику на веб-сајту Друштва. Часопис излази у тиражу 500 и
дистрибуира се широм Србије и у иностранству.
Средином 2019. године објављен је број 1/2019, са темом евалуације научних
резултата и индексирања часописа. Поред радова објављених за ову тему, број је имао
своје редовне рубрике, са укупно 14 радова. Овај број је објавио и Етички кодекс
библиотекара Србије у оквиру рубрике Документа.
Други број „Библиотекара“ за 2019. годину традиционално је објављен уочи
Дана библиотекара и представљен на Свечаној скупштини Библиотекарског друштва
Србије. Министарство културе и информисања подржало је објављивање овог броја
кроз одобрен пројекат БДС. И овај број, као и претходни, резултат је заједничког рада
чланова редакције која од 2016. ради у непромењеном саставу: доц. др Драгана Грујић
(главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Нада Арбутина, др Татјана
Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана
Вукотић, дрсц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob Jeong. Тема овог
броја био је откуп књига за јавне библиотеке Србије, сагледан у контексту критичког
приступа постојећег модела и предлога за његово унапређење од 2020. године. Поред
три тематска рада овај број објавио је још 13 радова у свим рубрикама часописа.
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Зборник радова
Библиотекарско друштво Србије је почетком децембра 2019. године објавило
зборник радова са XV конференције Друштва одржане 2018. године, Иновације и
трендови у библиотекарству, који је уредио др Богдан Трифуновић. Лектор за српски
језик новог издања Друштва је др Дејан Вукићевић, коректуру је радила Марија
Радуловић, лектуру и коректуру текстова на енглеском језику потписују Тијана
Бежанић и Оливера Кривошић. За дизајн и прелом текста заслужан је Миленко
Савовић, док је публикација штампана у тиражу 300 примерака.
Након позива за радове у првој половини 2019. године, који је упућен свим
ауторима чији су радови ушли у програм конференције, и поступка рецензије текстова
који су стигли у предвиђеном року, за зборник Иновације и трендови у
библиотекарству прихваћено је 17 радова на српском, хрватском и енглеском језику.
Министарство културе и информисања подржало је објављивање Зборника кроз
одобрен пројекат БДС у 2019. години.
РАД БДС НА УНАПРЕЂЕЊУ И ЗАШТИТИ СТРУКЕ
Друштво у 2019. години није имало акредитовани семинар, нити је пријавило
свој семинар за 2020. годину. Потребно је да се активније ради на овом сегменту како
би БДС кроз акредитоване семинаре даље ширило своју мисију и истовремено
активније радило на унапређењу или заштити струке.
Крајем фебруара 2019. године Скупштина БДС усвојила је Етички кодекс
библиотекара Србије након јавне расправе у 2018. години. Комисија у саставу др
Весна Црногорац, Хадија Кријешторац и др Богдан Трифуновић утврдила је коначни
предлог Кодекса на основу ранијег текста (из 2014. године) и предложила га на
усвајање Скупштини БДС. Текст Етичког кодекса објављен на страници Документа
веб-сајта Друштва.
На иницијативу чланова БДС из Подружнице Тимочке крајине, Друштво је
обновило јавну расправу око модела откупа књига за јавне библиотеке Министарства
културе и информисања, због увођења дела откупа као обавезног за библиотеке
(наслови са „звездицом“). Постојећи модел откупа не одговара пре свега мањим јавним
библиотекама, као и мобилним библиотечким огранцима (библиобусевима), али у
начелу свим јавним библиотекама које имају самосталну набавку библиотечке грађе и
извора. Након одржане јавне расправе на предлог текста дописа са предлозима за
унапређење модела откупа, у децембру су у часопису „Библиотекар“ бр. 2/2019
објављена три рада који кроз емпиријску и статистичку анализу указују на оправданост
преложених измена од стране БДС. Званично упућивање предлога измена на адресу
Министарства остављено је за почетак 2020. године.
САРАДЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
БДС је у 2019. години наставило чланство и сарадњу са IFLA, док је чланство у
EBLIDA остало замрзнуто.
Сарадња је настављена са удружењима у земљи (на првом месту са Друштвом
школских библиотекара Србије) и са регионалним удружењима, Друштвом
библиотекара Републике Српске, Хрватским књижничарским друштвом, Асоцијасијом
БАМ из Босне и Херцеговине, сродним удружењима колега из Мађарске, Румуније,
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Бугарске, Црне Горе, Кипра, итд. У 2019. години остварена је нова сарадња са
Удружењем библиотекара Македоније, кроз обострану посету председника два
удружења националним конференцијама у Штипу и Београду. Договорено је да два
удружења интензивније сарађују у будућности и покушају реализацију заједничких
пројеката.
Захваљујући подршци IFLA, средствима БДС и Министарства културе и
информисања (кроз пројекат мобилности), Друштво је поновило своју акцију из 2017.
године и у 2019. „1000 километара до 1000 идеја“, организовавши бесплатан одлазак
аутобусом на IFLA конгрес у Атини августа 2019. Укупно 26 колегиница и колега
имало је прилику да кроз подршку БДС и остварену сарадњу са IFLA (која је дала
повластице на плаћање котизације члановима БДС) нађе на најважнијем библиотечком
скупу на свету, а у повратку након Конгреса и посети Градску библиотеку у Верији.
СТАТУС РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ
Решењем министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године
Библиотекарском друштво Србије утврђен је статус репрезентативног удружења у
култури за библиотечко-информациону делатност за територију Републике Србије.
Ово је значајан успех удружења и библиотечко-информационе делатности
Србије у целини, јер је овим успешно окончана вишегодишња иницијатива БДС за
признавање репрезентативног статуса, укључујући и покушаје претходних управа БДС
да се призна значај удружења библиотекара које постоји и ради још од 1947. године.
У образложењу решења министра културе и информисања Владана
Вукосављевића наводи се да је Комисија за утврђивање репрезентативности удружења
у култури „утврдила да ово удружење [БДС] у свему испуњава формалне и
материјалне услове да му се утврди статус репрезентативности […] за подручје
културе библиотечко-информациона делатност“.
Током 2019. године Управни одбор БДС донео је одлуку о формирању Статусне
комисије, чији је задатак да решава по сваком захтеву за утврђивање статуса
самосталног стручњака у култури, у саставу Бојана Вукотић, Народна библиотека
Србије; Дејан Ацовић, Библиотека „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац; др Дејан
Вукићевић, Народна библиотека Србије (председник); Милица Кирћански, Градска
библиотека у Новом Саду; др Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“ у Београду. Статусна комисија је урадила предлог
критеријума за самосталне стручњаке у култури за библиотечко-информацину
делатност, који су прослеђени Министарству културе и информисања почетком
новембра 2019. године, за допуну Правилника о ближим условима, мерилима и
критеријумима, као и о поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која
самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.
ПРОЈЕКТИ БДС
1) Мале библиотеке у великом дијалогу за промене
Пројекат БДС одобрен на конкурсу Министарства и културе из библиотечкоинформационе делатности, подржан у износу 1.133.500,00 динара који је искоришћен у
потпуности. Основне активности пројекта:
- одржавање XVI међународне конференције БДС са претконференцијом;
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- објављивање научног часописа за библиотечко-информациону делатност
„Библиотекар“ (број 2/2019);
- објављивање зборника радова са XV конференције БДС „Иновације и
трендови у библиотекарству“;
- одржавање серије форума „Библиокараван 2019“ током јесени 2019. године
(септембар-новембар).
2) До Атине и назад: учешће библиотекара на 85. ИФЛА Конгресу у Атини
Пројекат мобилности у 2019. години, одлазак чланова БДС аутобусом на IFLA
конгрес у Атини, подржан од стране Министарства културе и информисања са
30.000,00 динара, који су искоришћени у потпуности да суфинансирају пројекат
укупне вредности преко 500.000,00 динара.
3) Пројекат за вршење поверених послова репрезентативног удружења
У 2019. години Друштву је одобрено од стране Министарства културе и
инфомисања 200.000,00 динара за вршење поверених послова, за ангажовање лица за
обраду података и вођење документације о самосталним стручњацима, ангажовање
правника, књиговодствене агенције и рад Статусне комисије. Од ових средстава
искоришћено је само 50.000,00 динара за ангажовање књиговодствене агенције БДС у
2019. години, док је остатак од 150.000,00 динара враћен у буџет Републике Србије.
ВЕБ-САЈТ, БДС ЛИСТА И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ
Током 2019. године нови веб-сајт Друштва био је основни инструмент за
објављивање вести, саопштења и извештаја од значаја за рад удружења. Веб-сајт је
уређиван у првој половини године од стране Бојана Николића и Богдана Трифуновића,
да би Богдан Трифуновић наставио да самостално уређује у другој половини 2019.
године. Део веб-сајта посвећен часопису „Библиотекар“ уређује главна и одговорна
уредница Драгана Грујић.
Поред веб-сајта врло је активна и мејлинг листа БДС, која је највећа таква листа
у Србији са преко 870 email адреса. Листа је коришћена и за важне информације које се
не тичу само БДС, већ библиотечко-информационе делатности у целини и једна је од
најпопуларнијих дестинација за јавне дискусије библиотекара Србије.
БДС наставља да активно одржава страницу на Facebook-у, коју је крајем 2019.
године пратило око 2.300 појединаца - https://www.facebook.com/Bibliotekarsko-drustvoSrbije-Serbian-Library-Association-144356818985110/?ref=hl
Друштво има и своје профиле на мрежама Twitter и Linkedin, али је остао стари
проблем непостојања уредника који би модерирали и објављивали садржај на њима.
ОСТАЛО
Током 2019. године преминула су два бивша председника БДС, уважени
стручњаци Радован Мићић (1944-2019) и др Добривоје Младеновић (1943-2019). In
memoriam о оба председника написале су мр Гордана Ђилас и др Светлана Мирчов, и
објављени су на веб-сајту БДС и кроз мејлинг листу Друштва.
Подружница БДС за Моравички округ током 2019. године промовисала је своју
изложбу „Библиотеке Моравичког округа“ у библиотекама округа, први такав подухват
који потписује једна подружница БДС. Захваљујући активном раду подружнице и
оствареној сарадњи колега из 11 библиотека различитих типова, крајем 2018. у Чачку
је први пут приказана ова изложба, да би након тога она била отворена и у
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библиотекама у Гучи, Горњем Милановцу, Ивањици и поново у Чачку током 2019.
године, у циљу промовисања библиотека и библиотекарства као професије.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019.
Друштво је у 2019. години имало укупне приходе од 2.637.617,46 динара и
расходе од 2.517.780,05 динара. Остварен је позитиван финансијски резултат
вишка прихода над расходима од 119.837,41 динара.
Структура прихода у 2019. години:
- приход од чланарина и котизација...1.074.609,00
- приход од пројеката...........................1.213.500,00
- приход од донација из иностранства..349.508,46

Извештај о раду БДС у 2019. години саставили су
Председник БДС
др Богдан Трифуновић

и

Секретар БДС
Никола Петаковић

Прилози:
- Извештаји о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2019. годину
- Извештаји o раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2019. годину
- Извештај о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2019. години

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
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