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Програм рада у 2021. години
Програм рада Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту: БДС) у 2021.
години урађен је у складу са Статутом Друштва, на основу прихваћеног плана
председника БДС о активностима и развоју удружења у периоду 2019-2023, на основу
предлога о активностима који су стигли од чланова БДС, као и на основу
нереализованих активности из претходног периода. У односу на раније године
Програм рада у 2021. понавља део Програма рада из претходне године, који није могао
да буде реализован услед околности изазваних пандемијом корона вируса, настале
редукције у раду БДС и прилагођавања током 2020. године ванредној ситуацији која је
утицала на библиотечко-информациону делатност у целини. Програм рада БДС у 2021.
години предвиђа и активности које ће подржати струку и запослене у библиотекама
Србије након искуства пандемије.
1. Унапређење рада подружница
У 2021. годину преноси се нереализована активност доношења Пословника о
раду подружница БДС. Чланови Управног одбора БДС започели су и у великој мери
уобличили текст предлога Пословника, који ће се примењивати у раду свих
подружница Друштва.
2. Заштита професионалног интегритета и статуса библиотечких радника
БДС ће и у овој години радити на заштити професионалног интегритета и
статуса библиотечких радника у Србији, нарочито својих чланова, укључујући статус
самосталних стручњака у култури. Управа БДС ће наставити сарадњу са синдикатима,
сродним удружењима, националним библиотекама и другим субјектима у настојању да
се библиотечко-информациона делатност, библиотеке и запослени професионално не
деградирају у односу на остале делатности, односно да буду препознати и признати у
складу са достигнутим стандардима у развијеним земљама света и Европе. Статус
репрезентативног удружења користиће се у циљу боље заштите професије и
појединаца који самостално обављају делатност у библиотечко-информационој
делатности, о чему ће бригу водити Статусна комисија БДС. Као подршка овом
сегменту активности, БДС је поднело пројекат код Министарства културе и
информисања за 2021. годину.
3. Издавачка делатност БДС у 2021.
Издавачка делатност БДС за 2021. годину предвиђа објављивање два броја
научног часописа „Библиотекар“ (у јуну и децембру), као и зборника радова са

конференције у 2020. години „Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника
путем апликација, услуга и идеја“.
Планира се да највећи део издавачке делатности БДС у 2020. години буде
финансиран из пројекта код Министарства културе и информисања.
У 2021. години управа Друштва ће размотрити могућност покретања нове
стручне едиције БДС, у оквиру које би се годишње објављивала једна монографска
стручно-научна публикација за област библиотечко-информационе делатности, чији је
аутор (или група аутора) редован члан БДС.
4. Организација XVIII Конференције са међународним учешћем, обележавање
Дана библиотекара и додела награда БДС
Друштво ће у децембру 2021. године у Крагујевцу организовати 18.
конференцију БДС, обележити свој дан, Дан библиотекара Србије 14. децембар и
доделити награде Друштва. За потребе организације конференције и пратећих
активности конкурисаће се са пројектом код Министарства културе и информисања.
5. Чланство и сарадња са IFLA, сарадња са сродним удружењима и НБС
Друштво наставља да одржава редовно чланство у IFLA и у 2021. години, као и
да тесно сарађује са кровном асоцијацијом библиотечко-информационе делатности,
која је претходних година показала подршку БДС и пројектима нашег удружења.
БДС наставља сарадњу са партнерским удружењима у Србији и иностранству,
као и са Народном библиотеком Србије у чијој згради има своје седиште.
6. Редефинисање рада стручних тела БДС
У циљу реалније улоге секција и комисија у раду БДС, у 2021. години извршиће
се редефинисање њиховог рада, кроз укидање стручних тела која нису активна две или
више година и пружања веће подршке постојећим активним секцијама и комисијама.
Управни одбор БДС наставиће да пружа подршку иницијативама за активирање или
формирање стручних тела на основу предлога чланства, али ће тражити већу активност
и одговорност за рад од стране чланова стручних тела, као и поштовање Статута БДС
када су у питању извештаји о раду и број активних чланова у стручним телима. У 2021.
години започела би израда јединственог Пословника о раду стручних тела БДС, по
моделу Пословника о раду подружница и Пословника о раду Секције за каталогизацију.
7. Учешће на Београдском сајму књига 2021.
БДС ће конкурисати са пројектом код Секретаријата за културу Града Београда
за учешће на Београдском сајму књига са закупљеним штандом у Хали 4, на којем би
се током недељу дана одржавали стручни скупови, промоције нових издања за
библиотечко-информациону делатност, окупљали чланови БДС, библиотекари, писци,
издавачи из Србије и иностранства. Учешће БДС на највећем регионалном сајму књига
важно је за промоцију Друштва и струке у целини и требало би да буде стална
годишња активност БДС.
8. Одржавање Форума БДС
БДС у 2021. години планира да одржи најмање четири форума од априла до
новембра месеца, од којих ће један бити посвећен специјалним библиотекама и
проблемима у њиховом раду, док ће један бити организован током Београдског сајма
књига. Први Форум БДС у 2021. требао би да буде отказани форум о систематизацији
радних места из марта 2020, који је планиран у сарадњи са Београдском подружницом.
БДС ће настојати да форуми буду територијално равномерно распоређени, као и да
одговоре на актуелне теме и проблеме библиотечко-информационе делатности или
подружница БДС.

9. Развој онлајн садржаја и већег присуства на интернету
У 2021. години Секција за дигиталну трансформацију библиотека БДС
организоваће прву онлајн конференцију на енглеском језику о дигиталној
транформацији у култури и образовању (“1st International Online Conference on Digital
Transformation in Culture and Education“), у периоду 14-16. април 2021. године.
У циљу подршке струци и свим запосленима у библиотекама Србије након
искуства са пандемијом вируса корона, БДС ће у 2021. покренути серију вебинара
иницирану од Секције за дигиталну транформацију библиотека, а која ће бити
реализована од стране чланова БДС. Вебинари ће се реализовати путем Zoom или
друге онлајн платформе и имаће практичну компоненту упознавања колегиница и
колега са актуелним трендовима и трансформацијама у пракси библиотечкоинформационе делатности. Полазници вебинара БДС добијаће електронске
сертификате у циљу доказивања стручног усавршавања. Теме вебинара у 2021. су:
систем за уређивање садржаја на интернету Wordpress; систем за обраду и приказивање
дигиталних садржаја ResCarta; систем за обраду дигиталног садржаја Scan Tailor;
примена нових мултимедија у библиотечко-информационој делатности и употреба
дигиталних алата.
У 2021. години БДС ће објавити своју апликацију за мобилне уређаје
„Библиотеке Србије“, која ће популарисати тему библиотека и библиотекарства код
бројне популације корисника апликативних софтвера прилагођених за употребу на
мобилним уређајима. Планирано је да ова апликација буде стална активности БДС и да
у наредним годинама буде ажурирана са новим информацијама и садржајима.
У сусрет обележавању великог јубилеја БДС, 75 година од оснивања 1947.
године, БДС ће у 2021. години покренути Дигиталну библиотеку БДС која ће садржати
у пуном тексту претраживе документе и издања настала у протеклих седам деценија
рада Друштва. За потребе реализације Дигиталне библиотеке БДС конкурисаће се са
пројектом код Министарства културе и информисања.
10. Развој електронског пословања Друштва
Наставиће се са активностима и задужењима на повереним пословима из
надлежности секретара Друштва утврђеним Статутом БДС и Уговором о раду, у циљу
развоја електронског пословања, за које је потребно:
- створити базичне услове кроз (ре)дефинисање и измене кровних докумената и аката
Друштва (статута, пословника о раду, правилника и сл.),
- обезбеђивање хардверске опреме и канцеларијског материјала (веб-камера, скенер
формата А4, USBфлеш меморије и екстерног хард-диска за дугорочно складиштење и
бекап архивског и издавачког материјала, те њихових изворно рођених или дигиталних
копија),
- обезбеђивање годишње лиценце за софтвер, који омогућава неограничено
конференцијско окупљање већег броја лица у сврхе одржавања седница радних тела и
органа управљања Друштва, вебинара и осталих стручних скупова (препоручена
апликација Zoom).

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Београд, фебруар 2021.

