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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. 59/2022 

14. 2. 2022. 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  И 

o раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2021. годину 

 

 Извештаје су доставила следећа стручна тела: 

 

1) Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије; 

2) Секција за завичајне фондове Библиотекарског друштва Србије; 

3) Секција за културне и образовне програме у библиотекама 

Библиотекарског друштва Србије; 

4) Секција за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског 

друштва Србије; 

5) Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије 

 

 

Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије 

 

Секција за матичне библиотеке током 2020. године није била у могућности 

да реализује нити један планирани састанак. Неповољна здравствена 

ситуација и предузете мере које су ограничавале кретање и окупљање, 

онемогућиле су организовање и извођење зацртаних активности. 

 

ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Током 2021. године, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, 

планирана су два састанка Секције за матичне библиотеке. 

Динамику организације и самог окупљања диктирају предузете мере током 

трајања пандемије. 

 

Председник Секције за матичне библиотеке 

Небојша Цвејић 

 

Примљено: 14. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 17. 1. 2022. 

 

 

 

 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Секција за завичајне фондове Библиотекарског друштва Србије 

 

Секција за завичајне фондове је у 2021. години своје делатности 

превасходно усмерила ка онлајн видовима комуникације. Најпре је, уз 

драгоцену помоћ Виолете Ђорђевић из библиотеке „Љубомир Ненадовић“ 

Ваљево, формирана специфична база података која обухвата адресе, 

бројеве телефона и меил адресе колега активних у завичајним одељењима 

43 матичне библиотеке Републике Србије.   

У контактима са библиотекарима размењене су информације о раду 

и радном окружењу српских завичајних одељења. Крајем априла, упућен је 

меил свим колегама са новоформиране листе. Поред позива на сарадњу, 

меил је у прилогу садржао и одабране документе, Статут БДС, Програм рада 

БДС за 2021. годину, текст Смерница за формирање, вођење и развој 

завичајних фондова, као и поменути Адресар завичајних одељења 2021. 

године. Дељење искустава, повезаност и размена информација обележили 

су рад Секције у претходној години. 

 

План рада Секције за завичајне фондове за 2022. годину 

 

Уз све предности електронске комуникације, у жељи да подигнемо рад 

Секције за завичајне фондове на виши ниво, планирамо састанак 

представника завичајних одељења Србије у Ваљеву, у библиотеци „Љубомир 

Ненадовић“, у периоду између 11. и 14. априла. На дневном реду ће се наћи 

актуелна питања из области наших стручних интересовања у правцу 

постављања циљева и задатака наше Секције за завичајне фондове.  

 

 

 

Председница Секције за завичајне фондове Библиотекарског друштва 

Србије  

Љубица Ћоровић 

Библиотека града Београда. Одељење старе и ретке књиге и књиге о 

Београду 

beogradika@gmail.com   ljubicacorovic@gmail.com 

 

Примљено: 2. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2022. 

 

Секција за културне и образовне програме у библиотекама 

Библиотекарског друштва Србије 

 

Почетком маја 2021. године, Милена Димитријевић, виши дипл. 

библиотекар и директорка Народе библиотеке „Вук Караџић“ у Великом 

Градишту упутила је захтев Управном одбору Библиотекарског друштва 

Србије за реактивирање Комисије за културне програме у библиотекама. 

Поменутом захтеву је претходио истоимени предлог који је, путем мејлинг 

листе, упућен мрежи библиотекара Србије са позивом да узму учешће у 

чланству. Колеге су показале интересовање, подржале предлог и за чланство 

се пријавило укупно 23 библиотекара из установа широм Србије, 
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представника градских и општинских библиотека, матичних и јавних. Предлог 

упућен Управном одбору БДС-а, поред списка заинтересованих колега, 

садржао је и предлог Правилника, као и циљеве и задатке Комисије. 

Након одржаног састанка, УО БДС-а је донео одлуку о прихватању 

иницијативе за реактивацију овог стручног тела, са сугестијом да буде 

формирано под називом Секција за културне и образовне програме у 

библиотекама и делегирао колегиницу Димитријевић за координатора првог, 

конститутивног састанка новоформиране Секције.  

О свему наведеном обавештени су чланови Секције од којих је 

захтевано да се изјасне на који начин треба одржати конститутивни састанак 

(онлајн или уживо) и да предложе кандидате за председника, заменика и 

помоћника Секције. Већином предлога одлучено је да се састанак одржи у 

онлајн формату, а од предлога за руководство (неке предложене колеге су 

се одмах изјасниле да не могу преузети одређене функције) издвојени су 

следећи: председница секције: Милица Матијевић (Лазаревац) или Светлана 

Сабо (Сремска Митровица), заменица Јасна Бркић (Београд), помоћница 

Милена Димитријевић (Велико Градиште). Колеге које су се изјасниле да неће 

моћи присуствовати састанку који је заказан за 5. 8. 2021. гласале су путем 

мејла. На састанку је било присутно 10 од 23 члана. Гласало је укупно 17 

чланова (10 путем мејла, 7 уживо) и за председницу је изабрана Светлана 

Сабо (9 гласова), док су заменица и помоћница једногласно изабране. 

Разматрана су и питања рада Секције, умрежавања библиотека и 

заједничких активности.  

Након конститутивног састанка, сачињен је Записник и послат 

члановима УО БДС-а, отворена је нова фејсбук група затвореног типа и 

радило се на изменама и допунама постојећег Правилника.  

На четвртој седници УО БДС-а, која је одржана 3. 9. 2021. донета је 

Одлука о реактивирању Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама Библиотекарског друштва Србије (бр. 122/21 од 3. 9. 2021.) чиме 

су се стекли формални услови за наставак рада овог стручног тела.  

Председница Секције заказала је наредни, односно први састанак 

Секције за 3. 11. 2021. године. Састанку је присуствовало 12 чланова. Усвојен 

је записник са конститутивног састанка, разматран и допуњен текст 

Правилника, чланови су се договорили око функционисања затворене 

фејсбук групе. Поред разматрања идеја и предлога за заједничке програме 

и активности, присутни су се сагласили и у вези са организовањем едукације 

за чланове који би оснажили рад Секције, посебно из области вођења и 

одржавања друштвених мрежа и писања пројеката. С обзиром да је 

састанак одржан путем Зум платформе, сачињен је снимак који је, уз 

Правилник и Записник прослеђен свим члановима групе, док су поменути 

документи прослеђени УО БДС-а.  

Основни циљеви рада Секције дефинисани су и потврђени приликом 

првог састанка и чланови су се сагласили да треба деловати кроз заједничке 

активности. У оквиру затворене фејсбук групе, чланови су представили своје 

компетенције и активности на којима су ангажовани и то путем кратких видео 

записа. Из обиља идеја издвојило се и неколико конкретних предлога 

пројеката у које би се укључиле бројне библиотеке, а чија би реализација 

отпочела наредне, 2022. године.  
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ПЛАН РАДА  СЕКЦИЈЕ ЗА КУЛТУРНЕ И ОБРАЗОВНЕ ПРОГРАМЕ У БИБЛИОТЕКАМА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У 2022. години, чланови Секције ће интензивно радити на размени идеја 

и примера добре праксе, на повезивању стручњака из области 

библиотекарства и на праћењу и подстицању културних и образовних 

активности како би допринели систематичном и синхронизованом планирању 

културних активности у јавним библиотекама Србије. 

Будући да почетком године Министарство културе и информисања 

расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање пројеката из 

различитих области, Секција планира да током године, уз подршку БДС-а,  

конкурише са неколико пројеката који би имали за циљ развијање 

међубиблиотечке сарадње, сарадње са другим институцијама културе и 

повећање видљивости јавних библиотека у Србији. Независно од резултата 

конкурса, у складу са здравственом и безбедносном ситуацијом у земљи, 

покушаћемо да реализујемо један или више заједничких пројеката у које би 

се укључиле библиотеке чији су представници чланови Секције. 

У складу са интересовањима и потребама које су чланови Секције 

исказали у претходном периоду, у плану је организација једног или два 

вебинара. Вебинари би били реализовани са циљем обуке за писање и 

управљање пројекатима, као и обуке за имплементацију маркетиншких 

савремених алата, вођење и одржавање библиотечких профила на 

друштвеним мрежама. 

Такође, Секција ће учествовати у праћењу и препоручивању израде 

превода смерница, препорука, културних програма  и планова које 

доносе IFLA, UNESCO, EBLIDA, ALA и друге еминентне међународне 

институције и удружења. 

У току године, Секција ће се састајати по потреби, минимум 

тромесечно.  

Чланови ће наставити да комуницирају и размењују идеје путем Фејсбук 

групе Секције и путем електронске поште.  

Чланови Секције узеће учешће у активностима које организује 

руководство БДС- а, и, по потреби, друге библиотеке, чланице Секције и 

Друштва. 

 

Светлана Сабо, председницa Секције 

Јасна Бркић, заменик председника  

Милена Димитријевић, заменик председника 

 

Примљено: 3. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2022. 

 

Секција за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва 

Србије 

 

У току 2021. године чланови Секције организовали су прву онлајн 

конференцију о дигиталној трансформацији у култури и образовању и 

вебинар „Обрада скениране грађе у програму ScanTailor“ 

 



5 

 

Подаци о конференцији: 

Конференција је одржана 14-16 априла преко Zoom платформе, БДС је 

обезбедио бољи пакет платформе за конференцију. 

На веб презентацији Секције направљен је веб сајт Конференције на адреси: 

https://digital.bds.rs/conference-2021  

Конференција је директно преношена преко YouTube канала секције. 

 

Чланови одбора: 

 

Програмски одбор: 

Dr. Andrew J. M. Smith, Emporia State University, Kansas, USA – Председник 

Станислава Гардашевић, University of Hawaiʻi at Mānoa, Honolulu, Hawaii, USA 

Боштјан Батич, IZUM – Institute of Information Science Maribor, Slovenia 

Maria Alekseeva, Russian State Library for Young Adults, Moscow, Russia 

Anton Purnik, Russian State Library for Young Adults, Moscow, Russia 

Mag. Dr. Susanne Blumesberger, Universitätsbibliothek, Wien, Austria 

Тамара Бутиган Вучај, Народна библиотека Србије 

 

Организациони одбор: 

др Милена Добрева, Универзитет Св. Климент Охридски, Софија 

Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије, члан секције 

Јелена Ђурђулов, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, члан 

секције 

Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић“ , члан секције 

 

Подаци о радовима и посети: 

Стигло је 67 радова, одабрано је 53. 

Прихваћене презентације су пристигле из 24 државе. 

Пристигли радови објављени су на платформи Zenodo 

https://zenodo.org/communities/dtce  

 

На сајту Eventbrite организована је регистрација за конференцију 

За сваки дан ограничење је било 270 

Регистрација по данима: 

Дан 1 = 247 

Дан 2 = 251 

Дан 3 = 228 

 

Број присутних јединствених корисника на Zoom-у по данима: 

Дан 1 = 295 

Дан 2 = 207 

Дан 3 = 147 

 

Подаци о гостима: 

Конференцију је отворила предсеница IFLA Christine Mackenzie 

Поздравну реч је имао Богдан Трифуновић, председник БДС-а 

Предавачи по позиву: 

Josh Hadro, Managing Director of the International Image Interoperability 

Framework (IIIF) Consortium 

https://digital.bds.rs/conference-2021
https://zenodo.org/communities/dtce


6 

 

 

Anne Gilliland, Associate Dean for Information Studies, School of Education & 

Information Studies, and Professor and Director of the Archival Studies specialization 

in the Department of Information Studies, as well as Director of the Center for 

Information as Evidence at the University of California Los Angeles (UCLA). 

Mag. Dr. Susanne Blumesberger, професор на Универзитету у Бечу  

Dr Jovan Kurbalija, извршни директор DiploFoundation и Head of the Geneva 

Internet Platform (GIP). 

Станислава Гардашевић, асистент и докторант на University of Hawaii at 

Manoa, Communication and Information Sciences 

Jack Reed, Универзитет Стенфорд  

John Sarnowski, оснивач фондације ResCarta 

Никола Божић, програмски директор Петнице 

Андрија Сагић, координатор Секције 

 

Подаци о вебинару: 

Вебинар „Обрада скениране грађе у програму ScanTailor“ реализовали су 

чланови Секције Милан Јовановић, Народна библиотека Пирот 

Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић“, Београд 

Пријавило се 111 учесника  

Реализација вебинара је организована у две групе распоређених у два дана. 

25. марта и 1. априла 

Свим учесницима подељени су и Сертификати о учешћу. 

Снимак вебинара објављен је на YouTube каналу Секције 

https://youtu.be/X7GkYieMcI4  

У току вебинара (у оба термина) спроведена је и анкета о вебинару, већина 

учесника оценила је вебинар као веома користан. 

 

Извештај сачинио 

Андрија Сагић 

Координатор Секције за дигиталну трансформацију библиотека 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 

 

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије 

 

 Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србијe у 2021. 

години имала је три састанка, одржана на платформи Зум, а због 

немогућности да се чланови састану непосредно услед пандемије вируса 

короне.  

Први састанак одржан je 19. марта 2021. године, на којем су 

разматрана питања у вези са организацијом рада. Дискутовало се о блогу 

Секције, темама којима треба посветити пажњу у наредном периоду и 

процедури усвајања извештаја о раду. Састанак је заказао и водио Драган 

Милошевић, председник Секције, који је 1. априла поднео неопозиву oставку.  

Чланови Секције за каталогизацију изражавају жаљење због поднесене 

оставке председника и захваљују му се на  уложеном труду и залагању. 

https://youtu.be/X7GkYieMcI4
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Заменице председника, Драгослава Родаљевић и Сања Бундало, 

организовале су још два састанка (25. јуна и 28. децембра). Без обзира на 

отежавајуће околности, услед пандемије и оставке председника, може се 

констатовати да је рад Секције био успешан захваљујући конструктивном 

учешћу у раду већине њених чланова. Вебинар на тему: „Креирање и 

редакција нормативних датотека у COBISS.SR“, одржан је 25. јуна прошле 

године. Предавачи су били Небојша Ковачевић и Драгиња Витковић из Народне 

библиотеке Србије. Предавање су, осим чланова Секције, пратили и други 

библиотекари, посредством канала Секције за дигиталну трансформацију 

библиотека на Јутјубу. Након дискусије констатовали смо да је предавање 

било веома корисно, поготову за каталогизаторе који раде у COBISS-у, и да 

недоумице које се јављају у процесу израде нормативних записа треба 

решавати у сарадњи са колегама из Народне библиотеке Србије и других 

библиотека, оснивача ВБС-а. 

На састанку, одржаном 28. децембра, Верица Шево изабрана je за 

првог заменика, а дотадашњи заменик, Драгослава Родаљевић, изабрана је 

за председницу Секције.  

Због ефикаснијег рада формиране су радне групе:  

• Радна група за посебне збирке (чланови су: Јасмина Трифунац, 

Нада Димитријевић, Бранка Пражић, Светлана Пуцаревић и Сања 

Бундало).  

• Радна група за аналитичку обраду (чланови су: Слађана Суботић, 

Драгослава Родаљевић, Тамара Малешев и Маја Аћимовић). 

• Радна група за CONOR (чланови су: Наташа Симић, Верица Шево, 

Ана Јанковић и Слађана Суботић). 

• Радна група за предметну и универзалну децималну 

класификацију,  (чланови су: Тамара Малешев, Зорица Ђокић, 

Верица Шево, Оливера Топалов и Драгослава Родаљевић). 

Број радних група није унапред одређен и зависиће од интересовања 

чланова Секције. 

  На састанку је једногласно изгласан предлог за промену Правилника о 

раду секције за каталогизацију, Члан 6, став 1, мења се и гласи: Секција из свог 

састава бира председника, два заменика председника и секретара.  

Иницијатива за измену Правилника достављена је УО БДС-а 18. јануара, а 

измена је усвојена на седници одржаној 21. јануара 2022. године.  

Из горе наведеног, може се закључити да је Секција за каталогизацију 

успешно радила у 2021. години и донела низ важних одлука за свој даљи рад. 

 

План рада Секције за каталогизацију  

Библиотекарског друштва Србије  

за 2022. годину 

 

 Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србијe, у складу са 

Правилником о раду Секције за каталогизацију, планира да у 2022. години 

организује најмање два састанка, а по потреби и више, на којима би чланови 

радних група изнели своја запажања, предлоге, анализе и излагања из свог 

делокруга рада. Теме излагања или презентација биле би унапред 

договорене са организаторима састанка. Уколико неко од излагача буде 

желео/-ла да своје излагање приреди и објави као стручни или научни рад, 
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настојаћемо да омогућимо његово публиковање у Библиотекару или неком 

другом научном часопису из библиотечко-информационе струке. 

 План је да се резултати рада Секције учине доступним стручној јавности 

преко блога Секције и канала на Јутјубу, који би били адекватно уређени у 

првој половини године.  

 У зависности од епидемиолошке ситуације, Секција ће организовати 

вебинар или други вид стручног скупа са гостујућим предавачама.   

Планира се сарадња са другим стручним телима БДС-а, као и 

домаћим и међународним организацијама и телима, који се у свом раду 

баве питањима каталогизације.  

 

У Ужицу, 04. 02. 2022. године                                           

 

Председник Секције за каталогизацију 

Библиотекарског друштва Србије, 

Драгослава Родаљевић 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

 

 

секретар Библиотекарског друштва Србије 

 

 

 

   МА Никола Петаковић 


