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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО 

СРБИЈЕ 

Репрезентативно удружење у култури основано 

1947. 

11000 Београд, Скерлићева 1, тел. 011/2451-242, 

локал 26, www.bds.rs, sekretar@bds.rs 

 

ПИБ: 103999973 

Матични број: 07070942 

Шифра делатности: 9412 

Текући рачун: 

250-1070186945091-91 

 

бр. 4/2022 

12. 1. 2022. 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2021. години 

 

 

Управни одбор Библиотекарског друштва Србије броји 15 чланова и у току 

2021. године одржао је три редовне и две електронскe седницe. 

 

Чланови Управног одбора у мандатном периоду 2019-2023. (изабрани на 

Скупштини Друштва 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 

 

 

6. редовна седница, 22. јануар 2021. 

 

Донета Одлука о висини годишње чланарине у БДС за 2021. Износ чланарине 

је остао непромењен – 1.200,00 динара по члану. 

 

Поднет Извештај о чланству у Друштву за 2020. годину. Укупан број 

регистрованих чланова 1047, са плаћеном чланарином 754. 

 

Поднет Извештај о раду Управног одбора БДС за 2020. годину. Одржане две 

редовне и две електронске седнице. 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Поднет Извештај о активностима Друштва у 2020. години. Најважнији сегменти: 

- Одржана седница Скупштине БДС, 20. фебруара 2020. 

- Одржане седнице УО БДС (две редовне и две електронске) 

- Одржана конститутивна седница НО БДС 

- Реактивиран рад Секције за каталогизацију БДС 

- Обележен Дан библиотекара Србије у онлајн окружењу 

- Одржана 17. конференција Друштва у онлајн окружењу 

- Одржан један форум БДС  

- Издавачка продукција БДС (објављене две свеске часописа 

Библиотекар и Зборник радова са 16. конференције Друштва) 

- Континуирана комуникација са Министарством културе и 

информисања РС 

- Интензивне активности БДС мејлинг листе  

- Наставак сарадње са ИФЛА кроз годишње чланство и активности 

чланова Друштва 

- Гостовање представника БДС на позив Друштва библиотекара 

Републике Српске 

- Пројектне активности БДС у 2020. години (два пројекта код МКИ) 

- Активности на уређењу веб-сајта Друштва и објављивању информација 

на друштвеној мрежи Фејсбук 

 

Изнети предлози за програм рада у 2021. години: наступ на београдском 

сајму књига, пројектна активност код МКИ за библиотечко-информациону 

делатност, вршење поверених послова репрезентативног удружења у култури 

и дигитализацију културног наслеђа, одржавање 18. конференције Друштва 

са оквирном темом промењене перспективе рада запослених у 

библиотекама након 2020 године, издавачка делатност – зборник радова са 

17. конференције и два броја часописа Библиотекар, обнављање годишњих 

сусрета са ДБРС, интензивнија оранизација вебинара БДС. 

 

Утврђено место и датум одржавања 2. редовне седнице Скупштине БДС – 

период између 22. и 24. фебруара, Амфитеатар Народне библиотеке Србије. 

 

Започето идејно разматрање у вези са обележавањем јубилеја БДС, 75 година 

од оснивања Друштва, током 2022. године. 

 

 7. редовна седница, 30. март 2021. 

 

Разматран коначан предлог текста Пословника о раду подружница БДС. 

Документ ће бити упућен на потврђивање и усвајање Скупштини БДС. 

 

Усвојен Правилник о раду Секције за каталогизацију БДС. 

 

Донета Одлука о подршци БДС за изборе у органе и радна тела ИФЛА 2021. 

године 

 

Донета Одлука о уреднику зборника радова са 17. конференције БДС под 

називом Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем 

апликација, услуга и идеја. 
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Размотрена идеја и предлози за рад на монографији БДС поводом 

обележавања 75 година оснивања Друштва у 2022. години и предлог о 

уреднику/уредницима монографије. 

 

Разматрана дуговања Друштва према Пореској управи РС из времена пре 

2016. године, а на основу достављеног књиговодственог материјала од стране 

рачуноводствене агенције. 

 

Поднета информација о недоумици приликом достављања предлога 

пројекта код МКИ за дигитализацију културног наслеђа. 

 

Размотрен допис Бранислава Николића из Обреновца у вези са издавачком 

продукцијом, која је изван оквира надлежности Друштва. 

 

 3. електронска седница, 25. јун 2021. 

 

Поднет извештај председника БДС о финансијском стању на текућем рачуну 

Друштва, подржаним пројектима код МКИ за 2021. годину, регулисању 

годишње чланарине Друштва код међународне библиотечке асоцијације 

ИФЛА. 

 

Одређени приоритети рада БДС до краја 2021. године: донета Одлука о 

одржавању 18. конференције БДС – тема: библиотеке после 2020, место: 

Крагујевац, датум: 14 - 16. децембар као и Одлука о висини нето исплате 

предавачима вебинара Друштва у 2021. години, формирање предлога за 

састав уређивачког одбора и концепт монографије БДС поводом 75 година 

постојања Друштва.  

 

Дата сагласност на иницијативу за реактивирање Секције за културне 

програме у библиотекама БДС. 

 

Упознавање са поднетом неопозивом оставком на место председавајућег 

Секције за каталогизацију БДС. 

 

Поднета информација о одржаном заједничком радном састанку двеју 

управа – ДБРС и БДС у Вишеграду, на позив председнице ДБРС. 

 

 4. електронска седница, 3. септембар 2021. 

 

Представљен и разматран нацрт пројекта БДС на конкурсу платформе 

Креативна Европа. 

 

Разматрано учешће БДС на Београдском сајму књига 2021. године. 

 

Дата сагласност на иницијативу за активирање Секције за рад покретних 

библиотека БДС. 
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Донета Одлука о реактивирању Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама БДС. 

Поднета информација о одржаним вебинарима БДС са позивом за учешће 

предавача за нове вебинаре у оквиру серијала Библиотеке после 2020. 

 

 8. редовна седница, 1. октобар 2021. 

 

Утврђене и планиране потенцијалне активности на Београдском сајму књига 

2021. Могућност учешћа зависиће од организатора манифестације 

проузрокованим повољностима у вези са епидемиолошком ситуацијом. 

 

Поднета информација о припреми одржавања 18. конференције БДС са 

учешћем чланова Организационог одбора Конференције. Формат 

одржавања: хибридни (онлајн и учешће уживо). 

 

Донете Одлуке о расписивању конкурса за награде БДС у 2021. години, 

саставима жирија за награде и висини новчаних награда. 

 

Поднета информација о формирању уређивачког одбора монографије БДС 

поводом 75 година постојања Друштва са предлогом тема за израду 

појединачних текстова у оквиру Одбора.  

 

Разматрано очување статуса репрезентативности Друштва у наредном 

периоду кроз  повремено објављивање сталних јавних позива за самосталне 

стручњаке у култури, али и активног учешћа Статусне комисије кроз активности 

из надлежности репрезентативних удружења у култури – давању предлога на 

Јавни позив за остваривање права на националне пензије, које представљају 

врнунски допринос појединаца у култури Републике Србије. 

 

Донета Одлука о исплати новчаних средстава на име накнаде за службена 

путовања у земљи за секретара БДС. 

 

 

 

секретар 

Библиотекарског друштва Србије 

 

 

МА Никола Петаковић 


