ПРАВИЛНИК О РАДУ
СЕКЦИЈЕ ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Београд, март 2021.

На основу чл. 29 Статута Библиотекарског друштва Србије (7. април 2011), Управни одбор
Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној дана 30. 3. 2021. године под дел. бр.
69/2021 усвојио је
ПРАВИЛНИК О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту Секција) је
стручно и саветодавно тело које се бави питањима каталошке теорије и праксе..
На иницијативу чланова Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту БДС) Секцију
образује Управни одбор БДС.
Члан 2.
Секција свој рад темељи на уважавању националних и међународних стандарда и
препорука из области каталогизације библиотечке грађе (у даљем тексту каталогизација).
Члан 3.
Питања којима се Секција бави односе се на развој и унапређивање електронских каталога
(без обзира на платформу на којој су засновани) и лисних алфабетских каталога у свим
типовима библиотека у Србији.
ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ
Члан 4.
Задаци Секције су:
●
●
●
●
●
●
●

Прати и подстиче на коришћење употребу основног националног каталошког
правилника, других националних докумената, националних и међународних
стандарда, смерница, препорука, приручника и упутстава који се тичу каталогизације;
указивање на значај превода међународних стандарда, смерница, препорука,
приручника и упутстава који се тичу каталогизације;
давање стручног мишљења по питањима националне каталошке теорије и праксе;
сарадња са другим стручним телима и органима БДС, библиотекама и
институцијама, као и домаћим и међународним организацијама и телима која се у
свом раду баве питањима каталогизације;
организовање предавања и радионица на тему каталогизације и организација и/или
суорганизација стручних скупова на тему каталогизације;
пружање стручне помоћи каталогизаторима по питањима примене националних и
међународних правила каталогизације;
усаглашавање стручних мишљења по питању каталогизације свих врста
библиотечке грађе и извора и

●

предлагање мера за унапређивање каталогизације у Србији.

ЈАВНОСТ РАДА СЕКЦИЈЕ
Члан 5.
Рад Секције је јаван.
Секције је дужна да својим члановима, као и свим члановима БДС и библиотечкој јавности
учини доступним сва своја документа и извештаје о раду.
Документа и извештаји о раду и постигнутим резултатима Секције доступни су на
интернет страници БДС и блогу Секције.
УПРАВЉАЊЕ СЕКЦИЈОМ
Члан 6.
Секција из свог састава бира председника и два заменика председника.
Председник и његови заменици бирају се већином гласова присутних чланова Секције.
Мандат председника и заменика председника траје четири године.
Исто лице може поново бити бирано за председника.
Председник Секције припрема, сазива и води састанке Секције. У одсуству председника,
његове дужности обављају заменици председника.
РАД СЕКЦИЈЕ
Члан 7.
Секција се састаје минимум два пута годишње и чешће по потреби.
Састанак Секције сазива, припрема и води председник Секције.
Дневни ред састанка утврђује председник Секције, на основу предлога чланова Секције,
који се у писаном облику достављају председнику Секције.
Седница може да се одржи уколико је присутна већина чланова Секције.
Одлуке се сматрају валидним уколико су усвојене од већине (50%+1 члан) од присутног
броја чланова Секције.
На састанцима Секције води се записник који се редовно доставља свим члановима
Секције и секретару БДС. Записник се усваја на сваком наредном састанку Секције.
Састанци Секције могу да се одрже и електронски у реалном времену, учешћем чланова
Секције преко једне од одабраних платформи БДС за онлајн конференције. Одлуке донете

на тај начин сматрају се верификованим уколико је сачуван видео-запис о целокупном
току састанка, а који се доставља свим члановаима Секције.
ЧЛАНСТВО У СЕКЦИЈИ
Члан 8.
Секцијa има најмање 10 чланова.
Чланови Секције могу бити само чланови БДС.
Члан Секције мора имати најмање три године радног искуства на пословима
каталогизације.
За чланство у секцији заинтересовани библиотекари-каталогизатори могу се пријавити
самостално, док нове чланове могу предложити и чланови Секције, као и Подружнице
БДС.
Сви чланови Секције активно учествују у њеном раду, предлажу питања и теме које
Секција треба да разматра, учествују у раду других стручних тела, учествују на стручним
скуповима, објављују стручне радове, својим деловањем заступају ставове Секције и
доприносе развоју каталогизације у Србији.
Члан 9.
Чланство у Секцији престаје:
●
●
●

престанком чланства у БДС;
искључењем члана одлуком већине чланова Секције због дужег периода
неоправдане неактивности (неоправдано пропуштана три узастопна састанка) или
непоштовања овог Правилника;
престанком рада Секције.
Члан 10.

Правилник о раду Секције може се изменити по истом поступку по којем је и донет.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања, а примењиваће се од првог наредног
састанка Секције након усвајања.

ПРЕДСЕДНИК БДС
Богдан Трифуновић

