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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 Искуство рада у условима глобалне пандемије током 2020. године наставило се 

и у 2021, што је неминовно утицало и на Библиотекарско друштво Србије (БДС). 

Међутим, управо је због једногодишњег искуства тзв. „нова реалност“ у 2021. години 

спремније прихваћена од стране управе и чланова БДС, а планови и активности  су на 

време прилагођени ситуацији. И док су неке већ традиционалне активности БДС у 

протеклој години изостале, попут окупљања на форумима Друштва, друге се добиле на 

броју и замаху, попут вебинара и других форми онлајн окупљања. Вебинари или 

онлајн (веб) семинари БДС успели су да окупе бројну публику на више актуелних тема 

за библиотечко-информациону делатност. БДС је у току 2021. организовало и друге 

садржаје који су на неки начин окупљали чланове и колеге, који су били у потпуности 

виртуелни или у хибридном облику, паралелно у стварном и виртуелном окружењу, па 

се у том смислу протекла година може сматрати успешном за Друштво. Несумњиво је 

ново искуство корона вируса допринело да се многе ствари убрзано науче, примене и 

стекну као прилагођена пракса, од чега ће нешто и трајно остати библиотекарима 

навиклим да се стално усавршавају и доживотно едукују. Ипак, надамо се да ће стеге 

изазване пандемијом коначно попустити и да ће закључно са 2021. годином Извештај о 

раду БДС престати да има суморни Covid-19 печат, нарочито што у 2022. годину 

Друштво улази као слављеник од 75 лета. 

 

 

ЧЛАНСТВО 
 

У 2021. број плаћених чланарина (редовних чланова БДС) био је 774, што је 

повећање од седам чланарина у односу на 2020. (767). 

Управни одбор БДС је на својој седници одржаној 21. 1. 2022. године 

констатовао да je број чланова остао приближно исти као и у претходној години, али да 

је потребно наставити промовисање БДС и чланства у Друштву. Такође је закључено 

да је неопходно да се води већа брига о томе да ли су установе које плаћају за своје 

запослене чланарине на време обавештене о роковима, као и да ли је потребно послати 

потребну документацију установама у том случају. Секретар БДС је у том смислу 

урадио нове формуларе доступне на веб-сајту БДС, који треба да помогну појединцима 

и установама да од 2022. године могу да уредније воде потребну евиденцију о чланству 

у Друштву. 

Укупан број регистрованих чланова БДС закључно са 31. 12. 2021. године је 

1.194, од којих попуњену електронску приступницу и члански број који се води на име 

има 1.139 или 95%. БДС позива чланове БДС који нису сигурни у вези тога да ли је 

попуњена електронска приступница да то провере са секретаром БДС. 

У 2021. години број почасних чланова БДС остао је 15, на основу одлуке 

Управног одбора БДС из 2018. године.  

 

 

ЧЛАНАРИНА 

 

Годишња чланарина БДС за 2021. годину је одлуком Управног одбора у јануару 

2021. одређена у висини од 1.200 динара, колико је износила и за претходну годину. 

Плаћање чланарине за текућу годину је према Статуту БДС било одређено до 

31. марта 2021. године. 
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ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ 

о чланству и плаћеним чланаринама по подружницама БДС у 2021. години 

 

округ/подружница 
укупан број 

чланова 

број плаћених 

чланарина 
% 

Северно-бачки 14 1 7,1 

Средње-банатски 21 11 52,4 

Северно-банатски 31 22 71 

Јужно-банатски 29 14 48,3 

Западно-бачки 42 36 85,7 

Јужно-бачки 93 77 82,8 

Сремски 66 28 42,4 

Мачвански 30 12 40 

Колубарски 19 13 68,4 

Подунавски 24 19 79,2 

Браничевски 30 17 56,7 

Шумадијски 56 36 64,3 

Поморавски 30 12 40 

Тимочка подружница 49 36 73,5 

Златиборски 43 31 72,1 

Моравички 60 46 76,7 

Рашки 43 31 72,1 

Расински 7 3 42,9 

Нишавски 32 28 87,5 

Топлички 25 13 52 

Пиротски 24 15 62,5 

Јабланички 34 30 88,2 

Пчињски 22 21 95,5 

Косово 1 - - 

Београдска подружница 101 63 62,4 

Подружница 

специјалних библиотека 
32 12 37,5 

БМС и Универзитет у 

Новом Саду 
75 33 44 

УБСМ и Универзитет у 

Београду 
84 51 60,7 

Народна библиотека 

Србије 
75 62 82,7 

Република српска 2 1 50 

УКУПНО 1194 774 64,8 

Укупан број 

регистрованих чланова
1
 

1139 766 67,3 

Почасни чланови
2
 15 - - 

                                                 
1
 Чланови са евиденционим чланским бројем и попуњеном електронском приступницом. 

2
 Чланови, који према Статуту имају статус почасног члана, додељеног од стране Управног одбора. 



 

4 

 

 

ПОДРУЖНИЦЕ БДС 

 

У 2021. години рад БДС наставио је да се остварује 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 2021. 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 

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 

 

У 2021. години најбројнија подружница БДС поново је из Јужно-бачког округа 

са 77 чланова (71 у 2020).  

Просечан број чланова БДС по подружници у 2021. години је 27.  

Обухваћеност плаћених чланарина у односу на укупан број чланова БДС од 

2016. године пао је на 64,8% у 2021. години, у односу на 69,6% у 2020, односно 83,2% 

у 2019. години. 

Надпросечан проценат обухваћености чланства које је у 2021. години обновило 

или први пут платило чланарину (64,8% или више) имало је 13 подружница. Највећи 

проценат плаћених чланарина у односу на укупан број чланова подружнице имале су 

подружнице Пчињског округа (95,5%), Јабланичког (88,2%), Нишавског (87,5%), 

Западно-бачког округа (85,7%), Јужно-бачког округа (82,8%) и подружница НБС 

(82,7%). Код осталих подружница проценат је испод 80%, а код осам подружница и 

испод 50% (таквих је било пет у 2020). 
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Током 2021. године у 14 подружница дошло је до пада броја чланова у односу 

на претходну годину, у осам се број чланова повећао, док је у шест остао исти.  

Пад броја чланова присутан је код неких подружница које су ранијих година 

показивале највећу активност или константност чланства, као што је Подружница 

библиотекара Срема, Подружница Мачванског округа или Подружница специјалних 

библиотека. 

Са друге стране, позитиван је пример експанзије чланова у Подружници 

Јабланичког округа, као и константан раст броја чланова Подружнице Јужно-бачког 

округа и повећање броја чланова у Београдској подружници, некада најбројнијој у 

БДС.  

Потребно је похвалити и повећање или константност великог броја чланова у 

подружницама Западно-бачког (36), Јужно-бачког (77) и Моравичког округа (46), као и 

Подружнице УБСМ и Универзитета у Београду (51) и Подружнице НБС (62). То су 

подружнице са највећим бројем чланова у 2021. годину, уз Београдску подружницу 

(63), које у стопу прате Подружница Шумадијског и Подружница Тимочког округа са 

по 36 чланова. 

 БДС већ годинама и даље има изражен проблем подружница које имају мање 

од 10 редовних чланова, што је минимум за постојање активне подружнице. У 2021. 

години то су биле две подружнице, Северно-бачког и Расинског округа. Иако је овај 

број подружница са малим бројем чланова најмањи од 2016. године, неопходно је да се 

посвети већа пажња тим подружницама и пружи подршка чланству. Позитиван пример 

форума БДС из претходних година, као и други начини промоције Друштва, биће 

реализовани и у овој години у циљаним подружницама. 

 

БРОЈ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА БДС ПО ПОДРУЖНИЦАМА 

 

ПОДРУЖНИЦА 

БРОЈ ЧЛАНОВА 

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 

Подружница Северно-бачког округа 1 4 2 2 9 

Подружница Средње-банатског округа 11 11 19 14 16 

Подружница Северно-банатског округа 22 18 23 17 23 

Подружница Јужно-банатског округа 14 16 26 14 16 

Подружница Западно-бачког округа 36 37 29 14 14 

Подружница Јужно-бачког округа 77 71 63 61 71 

Подружница библиотекара Срема 28 45 50 47 48 

Подружница Мачванског округа 12 21 24 25 23 

Подружница Колубарског округа 13 13 13 4 11 

Подружница Подунавског округа 19 20 21 13 17 

Подружница Браничевског округа 17 19 25 20 17 

Подружница Шумадијског округа 36 41 42 26 36 

Подружница Поморавског округа 12 9 11 24 16 

Тимочка подружница 36 41 41 40 36 

Подружница Златиборског округа 31 29 38 27 39 

Подружница Моравичког округа 46 46 47 42 40 

Подружница Рашког округа 31 32 33 32 21 

Подружница Расинског округа 3 3 5 3 5 

Подружница Нишавског округа 28 28 24 15 16 

Подружница Топличког округа 13 11 22 10 18 

Подружница Пиротског округа 15 17 20 24 18 
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Подружница Јабланичког округа 30 2 12 11 11 

Подружница Пчињског округа 21 21 3 1 3 

Београдска подружница 63 48 80 65 65 

Подружница специјалних библиотека* 12 21 21 15 26 

Подружница Библиотеке Матице 

српске и Универзитета у Новом Саду 
33 28 35 44 36 

Подружница Универзитетске 

библиотеке и Универзитета у Београду 
51 52 61 45 51 

Подружница Народне библиотеке 

Србије 
62 63 59 58 57 

(Косовска Митровица) 0 0 0 0 1 

(Република српска) 1     

У К У П Н О 774 767 849 713 760 

 

* Подружница специјалних библиотека се у извештају за 2016. годину бројала у оквиру 

чланства Подружнице библиотека града Београда 

 

 

Управни одбор БДС током 2021. године је завршио предлог Пословника о раду 

подружница БДС и тај документ ће се ставити на одлучивање Скупштине БДС у 2022.  

 

 Извештаје о раду за 2021. годину доставило је 19 подружница (наведене према 

редоследу слања и пријема у архиви БДС):
3
 

1) Подружница библиотекара Срема; 

2) Подружница јужнобачког округа; 

3) Подружница јабланичког округа; 

4) Подружница пиротског округа; 

5) Подружница топличког округа; 

6) Подружница поморавског округа; 

7) Подружница западнобачког округа; 

8) Подружница библиотекара Тимочке Крајине; 

9) Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду; 

10) Подружница севернобанатског округа; 

11) Подружница специјалних библиотека; 

12) Подружница браничевског округа; 

13) Подружница рашког округа; 

14) Подружница моравичког округа; 

15) Подружница мачванског округа; 

16) Подружница УБ „Светозар Марковић“ и високошколских библиотека 

Универзитета у Београду; 

17) Подружница колубарског округа; 

18) Подружница нишавског округа; 

19) Подружница златиборског округа 

 

 

 

 

                                                 
3
 Извештаји о раду подружница за 2021. годину налазе се у прилогу Извештаја о раду БДС за 2021. 

годину. 
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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. 

Друга по реду редовна седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије у 

мандатном периоду 2019-2023. године одржана је у среду, 24. фебруара 2021. године у 

Амфитеатру Народне библиотеке Србије. 

Седница је по својој структури имала два дела, свечани и радни. Одмах на 

почетку свечаног дела присутним делегатима и члановима БДС обратио се в.д. 

управника Народне библиотеке Србије, господин Владимир Пиштало. Поздравна реч 

домаћина, недавно изабраног руководиоца Националне библиотеке прво је обраћање 

већем броју окупљених библиотекара Србије, стога је Библиотекарском друштву 

Србије као репрезенативном струковном удружењу у култури учињена изузетна част у 

светлу указаног поверења. Затим је уследило уручење годишњих награда БДС за 2020. 

годину, које нису могле да физички буду уручене због околности изазваних Ковид-19 

пандемијом. Своја кратка обраћања у виду захвалности за додељена признања имале су 

Марина Лазовић, директор Народне библиотеке у Смедереву као добитница награде 

Запис и Гордана Вучковић, запослена у Народној библиотеци Вук Караџић у 

Крагујевцу као лауреат награде Најбољи библиотекар. 

Уз присуство 78 од укупно 122 делегата фокус скупштинског радног дела 

седнице заснивао се на дискусији, образлагању, верификацији и једногласном усвајању 

следећих докумената Друштва и то: 

– Записника са 1. редовне седнице Скупштине БДС, одржане 20. фебруара 2020. 

године, 

– Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије, подружница и стручних 

тела БДС у 2020. години (известилац Богдан Трифуновић, председник БДС), 

– Извештаја о финансијско-материјалном пословању БДС за 2020. годину 

(известилац Садија Хоџић, председник Надзорног одбора), 

– Извештаја о раду Управног одбора БДС у 2020. години (известилац Никола 

Петаковић, секретар БДС), 

– Програма рада БДС у 2021. години (подносилац Програма Богдан 

Трифуновић, председник БДС). 

У оквиру последње тачке дневног реда Текућа питања, председник и секретар 

Друштва дали су кратке одговоре и појашњења у вези са свеукупним пословањем БДС 

у претходном периоду. 

Седници Скупштине претходила је 2. редовна седница Надзорног одбора БДС 

на којој су разматрани биланс успеха и аналитичке картице књижења припремљене од 

стране ангажоване књиговодствене агенције, па је на основу надзора над финансијско-

материјалним пословањем Друштва Скупштини БДС препоручено да прихвати 

финансијски извештај за 2020. годину.  

 

 

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.  

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

Скупштини БДС 15. маја 2019): 
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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 

 

УО БДС је у току 2021. године одржао три редовне и две електронске седнице. 

 

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. 

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 IFLA 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 
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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 IFLA 2021. 

године 

 

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

називом Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем апликација, услуга 

и идеја. 

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 програма Креативна 

Европа. 

Разматрано учешће БДС на Београдском сајму књига 2021. године. 
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Дата сагласност на иницијативу за активирање Секције за рад покретних 

библиотека БДС. 

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.
4
 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Надзорни одбор има три члана, који за манданти период 2019-2023. година ради 

у саставу Садија Хоџић, председник, Милица Матијевић и Бојана Грујић, чланови. 

Надзорни одбор БДС у 2021. години одржао је једну седницу, у среду 24. 

фебруара, у просторијама Народне библиотеке Србије, и том приликом је разматран 

финансијски извештај за 2020. годину, који је припремила овлашћена књиговодствена 

агенција. Седници су присуствовао и председник БДС, одговарајући на питања чланова 

Надзорног одбора у вези финансијског извештаја и појашњавајући детаље везане за 

пословање Друштва у 2020. години. Надзорни одбор је донео одлуку да позитивно 

оцени финансијски извештај и да предложи Скупштини БДС да извештај усвоји. 

 

 

СЕКРЕТАР  БДС 

 

Од 2019. секретар БДС је Никола Петаковић, с којим је од 1. 10. 2020. године 

потписан Уговор о раду на одређено време (1. 10. 2020 – 31. 05. 2023), са договорених 

50 процената ангажовања. Током 2021. године секретар је своје обавезе обављао у 

                                                 
4
 Извешај о раду УО БДС саставио је секретар БДС, МА Никола Петаковић. 
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складу са Уговором о раду и према потребама Друштва. Редовне обавезе секретара, у 

складу са Статутом и сталним активностима БДС, укључују вођење канцеларије 

Друштва, евидентирање и унос предмета у е-деловодник БДС, организација и вођење 

електронске и папирне архиве БДС, пријем и поруџбине канцеларијског материјала и 

рачунарских перифералија, пријем, слање и мапирање одлазних и долазних имејл 

порука. Као члан Управе БДС секретар обавља послове припреме, достављања позива 

и материјала делегатима, учешће у раду, изради записника и одлука усвојених на 

седницама Скупштине, Управног и Надзорног одбора БДС. Секретар одржава 

комуникацију са подружницама, стручним телима и свим изабраним комисијама 

Друштва, одговара на имејл поруке чланова БДС и решава административне послове 

према члановима, пословној банци, рачуноводственој агенцији, Министарству и 

другим партнерима. Учествује у издавачкој делатности БДС, кроз пријем и евиденција 

стручних радова пристиглих за часопис или зборник радова, односно комуникацију са 

ауторима чланака и уредницима издања. Он пружа и техничку подршку за припрему и 

реализацију активности БДС, укључујући форуме и конференције Друштва, за које је 

ангажован као члан организационих одбора конференција. Секретар повремено 

припрема информације које се објављују на веб-сајту БДС и објављује информације о 

раду Друштва и активностима везаним за библиотечко-информациону делатност на 

званичној Фејсбук страници БДС, као и кроз мејлинг листу БДС. 

 

 

СТРУЧНА ТЕЛА БДС 

 

 Захваљујући иницијативи Управе БДС из претходних година и програмима рада 

БДС, а нарочито због активности самих чланова Друштва, резултати рада стручнних 

тела значајно су унапређени у односу на стање од пре неколико година. Пре свега се то 

може видети у активностима стручних тела и иницијативама које су чланови стручних 

тела самостално предлагали и реализовали. Поред активних стручних тела која постоје 

дуже или краће време, током 2021. године чланови БДС покренули су низ иницијатива 

и предлога за формирањем стручних тела која би се бавила областима науке, 

уметности и културе, старе и ретке библиотечке грађе, културним програмима у 

библиотекама, приступачности библиотека и библиотечких услуга особама са 

тешкоћама у читању, покретним библиотекама, јавним библиотекама. Са 

задовољством се може констатовати да су најмање две од ових идеја и конкретно 

преточене у реактивирана или новостворена стручна тела БДС до почетка 2022. 

године. 

Извештаје за 2021. годину су доставила следећа стручна тела БДС: 

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 

 

 У 2021. години нарочиту агилност су показале Секција за дигиталну 

трансформацију библиотека, пре свега кроз организацију 1. онлајн конференције о 

дигиталној трансформацији у култури и образовању и вебинаре о дигитализацији, 

Секција за каталогизацију кроз редован рад, састанке и организацију вебинара, као и 

тек формирана Секција за културне и образовне програме у библиотекама. БДС 
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похваљује рад ових секција и њихов допринос развоју струке и самог Друштва, као и 

константну присутност и активност Секција за матичне библиотеке и Секција за 

завичајне фондове. Ових пет стручних тела могу се сматрати и активним стручним 

телима БДС у 2021, чему треба додати и планове за формално организовање нове 

секције за покретне библиотеке, уз наду да ће временом овај број и даље расти. Управа 

Друштва похваљује свих пет стручних тела и због достављених извештаја о раду и 

плановима рада за 2022. годину.
5
 

 

 

ДАН БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ И НАГРАДЕ БДС 

 

БДС је наставило лепу традицију свечаног обележавања Дана библиотекара 

Србије, 14. децембра. На Свечаној скупштини Библиотекарског друштва Србије, која је 

у 2021. одржана у Крагујевцу, додељене су годишње награде Друштва за 2021. годину. 

Свечаној скупштини физички је присуствовало око 100 колегиница и колега из Србије 

и Републике Српске, док је приближно исти број учесника паралелно пратио 

церемонију онлајн преко Zoom платформе. 

Награда Запис, која се додељује за трајан допринос развоју библиотечко-

информационе делатности додељена је Ивани Николић из Народне библиотеке Србије, 

на предлог подружница Моравичког, Рашког и Златиборског округа. 

Награду Стојан Новаковић за оригинално ауторско дело на српском језику из 

области библиотечко-информационе делатности, добиле су ауторке Сања Степановић 

Тодоровић и Марина Нинић, запослене у Српској академији наука и уметности у 

Београду, за публикацију „Библиотека Српске академије наука и уметности: 1841-

2021“ (предлагач академик Миро Вуксановић, управник библиотеке САНУ). Током 2. 

дана 18. конференције БДС одржана је и промоција награђене књиге у простору 

галерије Куће Ђура Јакшића у центру Крагујевца. 

Награда Најбољи библиотекар за значајне резултате на унапређењу 

библиотечко-информационе делатности у 2021. години отишла је у руке Мирјани 

Нешић са Академије техничких струковних студија у Београду (предлагачи запослени 

у библиотекама поменуте високошколске установе). 

Одлуке жирија све три награде саопштили су председници три жирија, Марина 

Лазовић, Ана Јанковић и Гордана Вучковић, док је председник БДС Богдан 

Трифуновић лауреатима уручио дипломе и одлуке о новчаним износима награда. 

Након свечане церемоније доделе награда Друштва представљена су и нова 

издања БДС, часопис „Библиотекар“ број 2 за 2021. годину, о коме је говорила главна и 

одговорна уредница Драгана Грујић, и зборник радова „Мобилно библиотекарство“ са 

прошлогодишње конференције, који је представила уредница Зборника Татјана 

Станисављевић Брзуловић. Стручној јавности је представљена модерна платформа за 

дигитално издаваштво Open Journal System која ће се од ове године користити за 

часопис „Библиотекар“ и његово онлајн присуство на адреси bibliotekar.bds.rs 

 

 

XVIII КОНФЕРЕНЦИЈА БДС 

 

Услед чињенице да је пандемија корона вируса спречила планирано одржавање 

17. конференције БДС у Крагујевцу, у договору са колегама из Народне библиотеке 

                                                 
5
 Комплетни извештаји о раду стручних тела БДС за 2021. годину укључени су као прилог Извештају о 

раду БДС. 
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„Вук Караџић“ и Универзитетске библиотеке Крагујевац Друштво је одржало 18. 

конференције у Крагујевцу, хотел „Крагујевац“. Средства за конференцију била су 

обезбеђена из пројекта код Министарства културе и информисања, редовних средстава 

БДС и средстава Народне библиотеке „Вук Караџић“, као и кроз финансијску подршку 

спонзора БДС, Тревис Београд, ИЗУМ Марибор, ДАС Београд, Бродоградилиште 

Кладово. 

Тема 18. конферемција била је „После 2020: Нове прилике и перспективе“. Веб-

сајт конференције постављен је на адреси https://www.bds.rs/konf2021/, док је након 

формирања Програмског и Организационог одбора позив за радове упућен у септембру 

2021. 

Традиционални скуп библиотечко-информационе заједнице под окриљем 

Библиотекарског друштва Србије одржан је од 14. до 16. децембра 2021. године у 

Крагујевцу, уз суорганизаторску подршку Народне библиотеке „Вук Караџић“ и 

Универзитетске библиотеке Крагујевац, а уз финансијску подршку Министарства 

културе и информисања. Учесници конференције „После 2020: Нове прилике и 

перспективе“, одржане у хибридном формату, имали су могућност да целокупан радни 

део програма прате и у онлајн окружењу, путем Zoom платформе и преноса уживо, 

који се емитовао на Youtube каналу Секције за дигиталну трансформацију библиотека 

БДС и званичне Facebook странице Друштва. Конференцију је пратило око 250 

регистрованих учесника из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, 

Словеније, Македоније, Холандије, Данске. Снимци 18. конференције БДС и Дана 

библиотекара прегледани од 14. до 31. децембра 1.028 пута (укупно девет снимака). 

Током три конференцијска дана, присутни су имали прилику да кроз четири 

радне, две панел сесије и једног онлајн предавања размене своја искуства на теме 

партнерстава, онлајн корисника и публике, виртуелних услуга и сервиса, нових 

библиотечких простора, одрживог развоја и стратешког планирања у библиотекама. 

БДС планира да у 2022. години у оквиру своје издавачке делатности штампа 

зборник радова са Конференције, те на тај начин папирно овековечи први свој скуп 

већих размера у комбинованом хибридном формату – физичком и виртуелном 

окружењу. Друштво се одважило и у томе успело да своју конференцију изгради као 

ново искуство, дајући подстрек свим културним делатницима за организовање догађаја 

и на овакав начин. У том подухвату значајну подршку и помоћ пружиле су колеге из 

Крагујевца, који су се у маниру најбољих домаћина потрудили да сви учесници 

конференције понесу најлепше утиске након три дана радних и програмских 

активности. То је, између осталог, укључило и упознавање заинтересованих колега са 

историјским, културним и кулинарским наслеђем Крагујевца и Шумадије. 

Одржавање 18. конференције на крају још једне изазовне и тешке године за цео 

свет дошло је у тренутку све веће потребе за сарадњом и обновом физичких контаката 

између колега и чланова Друштва, што је пружило најлепшу увертиру уласка у 2022. 

годину када ће БДС обележити свој велики јубилеј – 75 година постојања Друштва. 

Утисак свих присутних на 18. конференцији БДС био је да се осећа огромна потреба за 

обновом сусрета библиотекара, што је у великој мери допринело да 18. конференција 

доживи велики успех у очима организатора и учесника. 

 

Организациони одбор XVIII конференције 

Мирко Демић, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, председник ОО  

Весна Абадић, Универзитетска библиотека Крагујевац 

Тамара Бутиган, Народна библиотека Србије  

Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије  

Данијела Вулићевић, Библиотека „Слово“ Лапово 

https://www.bds.rs/konf2021/
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Гордана Вучковић, Народна библиотека „Вук Караџић“ 

Виолета Јовичинац Петровић, Народна библиотека „Вук Караџић“ 

Оливера Кривошић, Библиотека Матице српске 

Јовица Кртинић, Библиотека „Милутин Бојић“ Београд 

Марјан Маринковић, Библиотека града Београда  

Жаклина Николић, Библиотека Центар за културу, Кладово  

Никола Петаковић, Библиотекарско друштво Србије 

Богдан Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак 

 

Програмски одбор XVIII конференције 

Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“  

Соња Ивановић, Библиотека Матице српске 

Ана Јанковић, Народна библиотека Бор 

Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац 

Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице 

 

 

1. МЕЂУНАРОДНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

У организацији Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС, од 14. 

до 16. априла 2021. године одржана је Прва међународна онлајн конференција о 

дигиталној трансформацији у култури и образовању (1st International Online Conference 

on Digital Transformation in Culture and Education), https://digital.bds.rs/conference-2021/. 

Библиотекарско друштво Србије имало је част да конференцију отвори Кристин 

Мекензи, председница IFLA. 

Конференција је током три дана трајања преко Zoom платформе са 

стримовањем на YouTube каналу привукла велику пажњу учесника и професионалаца 

из целог света заинтересованих за тему дигиталне трансформације у култури и 

образовању. Укупно је било 726 пријава из 43 државе света за учешће сва три дана, док 

је првог дана конференције скоро 300 појединаца било улоговано на платформу, док су 

преноси на YouTube каналу имали преко 1.300 прегледа. Поред Србије, највећи број 

пријављених учесника дошао је из Северне Македоније, Хрватске, САД, Грчке, Русије 

и Црне Горе. 

Конференција је посебан фокус ставила на подтеме као што су IT 

инфраструктура у институцијама културе и образовања, дигитализација и дигиталне 

колекције, веб и друштвене мреже, е-каталози, апликације и технологије попут AR, 

VR, AI, професионални развој у дигиталној ери, друштвене последице дигиталне 

трансформације, итд. Од 67 пристиглих предлога радова, Програмски одбор одабрао је 

53 за излагање аутора из 24 државе, док је девет предавача по позиву добило 

позивнице да одрже предавања у трајању од 20 минута. Такође је одржан и студентски 

панел који је водио проф. Ендрју Смит са Емпорија универзитета, САД, са темом 

„Припрема студената библиотекарства за дигитални свет“, у коме су током сат времена 

учествовали студенти Емпорија универзитета и Катедре за библиотекарство и 

информатику Филолошког факултета у Београду. 

 

 

ФОРУМИ И ВЕБИНАРИ БДС 

 

 У 2021. години БДС није одржало форуме због проблема организовања таквих 

скупова у условима пандемије, па је уместо форума нагласак стављен на серију 

https://digital.bds.rs/conference-2021/
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вебинара „Библиотеке после 2020“. Током године, између марта и новембра месеца, 

организовано је пет вебинара у оквиру серије. 

1) Вебинар Обрада скениране грађе у програму ScanTailor реализовали су чланови 

Секције за дигиталну трансформацију библиотека Милан Јовановић, Народна 

библиотека Пирот, и Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић“, Београд. За 

вебинар се пријавило 111 учесника. Реализација вебинара је организована у две групе 

распоређених у два дана, 25. марта и 1. априла 2021. године. 

2) Секција за каталогизацију организовала је вебинар у петак 25. јуна 2021. године, са 

темом Креирање и редакција нормативних датотека у COBISS.SR. Предавачи на овом 

вебинару били су Небојша Ковачевић и Драгиња Витковић из Народне библиотеке 

Србије. За вебинар се регистровало око 90 учесника. 

3) У среду 29. септембра 2021. године са почетком у 12 часова одржан је вебинар 

Стратешки менаџмент у јавним библиотекама, који је водила Бојана Грујић, 

руководилац Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности Градске 

библиотеке у Новом Саду. За вебинар се регистровало 138 учесника. 

4) На тему Усклађивање организације и систематизације рада у јавним библиотекама, 

говорила је Милица Кирћански, помоћник директора за библиотечке послове Градске 

библиотеке у Новом Саду, која је водила поменути вебинар у петак 22. 10. 2021. 

године. За вебинар се регистровало 104 заинтересованих учесника. 

5) Са књигама на е: е-књига и електронска позајмица у библиотекама био је последњи 

вебинар током 2021. године у организацији БДС. Водитељ вебинара био је др Богдан 

Трифуновић, библиотекар саветник из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” 

Чачак. Вебинар је одржан у уторак, 9. новембра 2021. године, а за њега се регистровало 

148 учесника. 

 

 Сви вебинари су преношени преко Zoom платформе, а видео записи вебинара 

сачувани су на Youtube каналу Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС. 

До краја 2021. године вебинари су на Youtube каналу имали укупно 1.242 прегледа, 

између 154 и 441 прегледа појединачно. 

 

 

ИЗДАЊА БДС У 2021. 

 

Часопис „Библиотекар“ 

 

У 2021. години објављена су два редовна броја научног часописа 

„Библиотекар“. У јулу 2021. године објављен је број 1/2021. Тема броја био је рад 

библиотека(ра) током пандемије. Други број, 2/2021, објављен је у децембру и његова 

тема била је библиотерапија. 

Часопис је током ове 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 излази 

у тиражу 500 примерака и дистрибуира се широм Србије и у иностранству.  

Редакцију часописа чине проф. др Драгана Грујић (главни и одговорни 

уредник), др Богдан Трифуновић, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана 

Милуновић, др Виолета Стојменовић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, Марија 

Алексејева, др сц. Марина Винај, доц. др Aна Ангелова, др Вусоб Џонг. 

Од краја 2021. године часопис се налази у отвореном приступу на сајту 

bibliotekar.bds.rs и користи платформу отвореног кода Open Journal Systems, коју су 

https://bibliotekar.bds.rs/
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инсталирали и подесили за часопис Богдан Трифуновић и Драгана Грујић. На овај 

начин омогућава се не само већа доступност часописа, већ се олакшава сарадња и 

комуникација између редакције, читалаца, аутора и рецензената. Уз то пружа 

могућност да се у сваком тренутку приступи целом броју или појединачним 

текстовима. 

 

Зборник радова 

 

Седамнаеста међународна конференција Библиотекарског друштва Србије 

Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга 

и идеја, одржана је у онлајн окружењу 14–16. децембра 2020. године. Библиотекарско 

друштво Србије је захваљујући подршци Министарства културе и информисања у 

децембру 2021. године објавило зборник радова са ове конференције, под насловом 

Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем апликација, услуга и идеја, 

који као уредница потписује др Татјана Брзуловић Станисављевић. За овај зборник 

одобрено је девет прилога који су прошли поступак рецензије. 

Нови зборник радова БДС графички је уредио Миленко Савовић и штампан је у 

тиражу од 300 примерака. 

 

 

РАД НА МОНОГРАФИЈИ БДС 1947-2022 

 

 Одлуком Управног одбора БДС, а према плану за обележавање јубилеја 75 

година оснивања Друштва, у 2021. години започет је рад на монографији БДС. Управа 

Друштва је на својим седницама расправљала око типа монографије, њеног концепта, 

редакцијског тима и главног и одговорног уредника издања. 

Монографија поводом обележавањa 75 година рада Библиотекарског друштва 

Србије имаће карактер научне монографије и биће намењена првенствено научној и 

стручној публици у земљи и региону. Кроз поглавља као логичке целине на оригиналан 

и свеобухватан начин обрадиће се тема од значаја за библиотекарство у целини. 

 

Поглавља: 

- Уводник – реч председника Библиотекарског друштва Србије (др Богдан 

Трифуновић) 

- Претече Библиотекарског друштва Србије –  Друштво југословенских 

библиотекара (проф. др Гордана Стокић Симончић) 

- Најважније личности међуратног периода (др Бранка Драгосавац) 

- Оснивање и прва година рада Друштва 1947–1948 (др Богдан Трифуновић) 

- Личности које су обележиле рад Друштва (Бојана Вукотић) 

- Допринос БДС-а образовању и професионализацији библиотекарства – 

оснивање Средње библиотекарске школе (др Татјана Брзуловић Станисављевић) 

- Прво званично гласило библиотекара – Библиотекар: часопис за теорију и 

праксу библиотекарства (проф. др Драгана Грујић) 

- Издавачка делатност БДС-а (мр Гордана Ђилас, др Дејан Вукићевић) 

- Стручни скупови, конференције и саветовања у организацији Друштва (Дејан 

Ацовић) 

- Награде БДС и лауреати (Бојана Вукотић) 

- Интервјуи са председнцима, потпредседницима и секретарима Друштва (др 

Дејан Вукићевић) 

- Хронологија рада БДС-а (др Богдан Трифуновић, Никола Петаковић) 
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Свако поглавље имаће релевантне библиографске референце (укључујући и 

аутоцитате) наведене доследно према Чикаго упутству. 

 

Уредник монографије 

- Проф. др Драгана Грујић – Универзитет у Београду, Филолошки факултет – 

Катедра за библиотекарство и информатику 

Редакција:  

- др Богдан Трифуновић – Градска библиотека „Владислав Петковић – Дис”, 

Чачак  

- др Бранка Драгосавац – Универзитета у Београду, Правни факултет – 

Библиотека 

- др Татјана Брзуловић Станисављевић – Универзитетска библиотека „Светозар 

Марковић”, Београд 

- др Дејан Вукићевић – Народна библиотека Србије, Београд 

- Бојана Вукотић – Народна библиотека Србије, Београд 

- Гордана Ђилас – Библиотека Матице српске, Нови Сад 

- Дејан Ацовић – Библиотека „Браћа Настасијевић”, Горњи Милановац 

- Никола Петаковић – Библиотекарско друштво Србије 

 

Редакција Монографије у 2021. години имала је један састанак на коме је 

договорен даљи рад и утврђени рокови за објављивање публикације до краја 2022. 

 

 

РАД БДС НА УНАПРЕЂЕЊУ И ЗАШТИТИ СТРУКЕ 

 

 Друштво у 2021. години поново није имало акредитовани семинар, нити је 

пријавило свој семинар за 2022. 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 струке. У том смислу било би пожељно 

да стручна тела БДС током ове године осмисле и Управи БДС предложе акредитоване 

семинаре за 2023. годину. 

 Без обзира на чињеницу да Друштво није имало свој семинар, кроз своје канале 

информисања, мејлинг листе и активности на организацији великог броја стручних 

скупова, као што су две конференције, већи број вебинара, састанци стручних тела, 

БДС наставља да пружа подршку и оквир за размену знања, информација и искуства 

међу библиотечко-информационим стручњацима у земљи. На тај начин БДС остаје 

важан сегмент општег унапређења струке, заједно са осталим релевантним установама 

и институцијама. 

БДС листа остака је најактивнији ресурс за размену информација у струци 

последњих година. Током 2021. године око 100 различитих тема је покренуто у циљу 

правовременог и адекватног информисања чланства, као и струке у целине. Листа БДС 

окупља преко 1.000 претплатничких имејл адреса и као таква највећа је у Србији. 

 

 

САРАДЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

БДС је у 2021. години наставило чланство и сарадњу са IFLA, одржавајући 

статус редовног члана најзначајнијег удружења библиотекара на свету. 
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 Руско библиотечко удружење (РБА) је у 2021. години организовало Сверуски 

библиотечки конгрес у Петрозаводску (Карелиа) од 16. до 20. маја, који је упоредо 

трајао и онлајн. Овогодишњи конгрес одржан је са основном темом Библиотеке 2030: 

заједно градимо будућност (Library 2030: We Are Building the Future Today). На адресу 

Библиотекарског друштва Србије стигао је позив да учествује на конгресу, у оквиру 

онлајн панел дискусије Библиотечка удружења света у среду 19. маја 2021. Учесници 

панела су, између осталих, били и представници IFLA, EBLIDA и највећих 

библиотечких удружења света. Рад и активности Библиотекарског друштва Србије 

представио је председник Друштва, др Богдан Трифуновић. Он је у оквиру кратке 

презентације посебно нагласио активности удружења од марта 2020. године и 

иницијативе прилагођавања свакодневне праксе отежаним условима рада због 

пандемије. 

На позив Друштва библиотекара Републике Српске у петак 4. јуна 2021, 

представници Управе БДС отпутовали су у Вишеград, на прву заједничку седницу 

управа Друштва библиотекара Републике Српске и Библиотекарског друштва Србије, 

који је одржану у Културном центру „Иво Андрић”, у Вишеграду. У радном делу 

седнице председник БДС Богдан Трифуновић изложио је предлог програма сарадње 

двеју струковних организација, која укључује сарадњу на реализацији вебинара и 

организацију заједничког стручног скупа у 2022. години, када БДС обележава 75 

година постојања а ДБРС 25. Предавање на тему „Савремене технологије – задовољан 

корисник” одржала је Александра Рендић из Народне и универзитетске библиотеке 

Републике Српске, а Бојана Грујић, МА, из Градске библиотеке у Новом Саду, 

говорила је на тему „Савремена библиотека као креатор културне политике”. 

На позив Загребачког књижничарског друштва 17. септембра 2021. БДС је 

учествовало на 3. округлом столу „Футур други“, у оквиру сесије „Регионална 

књижничарска друштва у виртуелном свијету“. Председник БДС др Богдан 

Трифуновић учествово је као онлајн излагач на скупу, док су Никола Петаковић и 

Богдан Трифуновић припремили рад за штампани зборник „Bibliotekarsko društvo 

Srbije – nova decenija u organizovanju, zaštiti i podsticaju bibliotečko-informacione 

delatnosti u Republici Srbiji“. 

 

 

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. 

БДС је почетком 2021. године конкурисало са пројектом за вршење поверених послова 

код Министарства културе и информисања, за шта је одобрено 200.000 динара. 

Статусна комисија БДС, надлежна над питањима регистрације самосталних 

стручњака у култури који обављају библиотечко-информациону делатност у 

Републици Србији, у 2021. години објавила је јавни позив за самосталне стручњаке, 

али се до краја године на њега нико није јавио.  

Статусна комисија се током 2021. године бавила и Јавним позивом за 

подношење предлога за доделу Признања уметницима односно, стручњацима у 

култури за врхунски допринос националној култури, односно култури националних 

мањина Министарства културе и информисања. На Јавни позив у новембру 2021. 

године Библиотекарском друштву Србије јавило се пет кандидата. Статусна комисија 

је на састанку одржаном 24. новембра 2021. радила је у саставу Бојана Вукотић, 

Милица Кирћански, Татјана Брзуловић Станисављевић, чланови и Дејан Вукићевић, 
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председник (одсутан Дејан Ацовић). Узимајући у обзир чињеницу да се мора 

определити за три кандидата, као и примљену документацију, комисија је донела 

одлуку да кандидати за доделу признања за врхунски допринос националној култури, 

односно култури националних мањина за 2021. годину буду (алфабетским редом): 

Добрило Аранитовић, Светлана Јанчић, Стела Филипи Матутиновић. Овај предлог је 

са пратећом документацијом испред БДС упућен на одговарајућу адресу у 

Министарству културе и информисања до краја новембра 2021. 

 

 

ПРОЈЕКТИ БДС 

 

1) Библиотеке после 2020: изазови и перспективе 

Пројекат БДС одобрен на конкурсу Министарства и културе из библиотечко-

информациону делатност у 2021. години, подржан у износу 1.055.500,00 динара, за 

следеће активности: 

- објављивање научног часописа за библиотечко-информациону делатност 

„Библиотекар“; 

- објављивање зборника радова са 17. конференције БДС „Мобилно 

библиотекарство“; 

- организацију 18. конференције БДС у Крагујевцу (закуп простора, смештај и 

путне трошкове, дизајн и штампу конференцијског материјала, итд) 

2) Пројекат за вршење поверених послова репрезентативног удружења 

 У 2021. години Друштву је одобрено од стране Министарства културе и 

информисања 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 110.000,00 динара за ангажовање књиговодствене агенције БДС у 2021. 

години (50.000) и за ангажовање лица (60.000), док је остатак од 90.000,00 динара 

враћен у буџет Републике Србије. 

 

 Током лета 2021. године БДС је добило позив за учешће у пројекту сарадње са 

колегама из удружења ИКАРУС Хрватска, у вези израде пројекта за програм 

Креативна Европа. Са још неколико партнера из Хрватске, Словеније и Италије, БДС је 

као водећи партнер предало пројекат „E-ROUTES“ у септембру 2021. године. 

Најављено је да ће резултати овог конкурса бити познати у фебруару 2022. године. 

 БДС је на адресу Секретаријата за културу Града Београда послало пројекат у 

вези учешћа на Београдском сајму књига 2021. године, који није одобрен. 

 

 

ВЕБ-САЈТ, БДС ЛИСТА И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

 

У 2021. години веб-сајт Друштва остао је примарни инструмент за објављивање 

званичних и најважнијих вести, саопштења и извештаја од значаја за рад удружења. 

Уредник веб-сајта је Богдан Трифуновић, док је за администрацију задужен и Бојан 

Николић. 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 1.000 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. 
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 БДС наставља да активно одржава страницу на Facebook-у, коју је крајем 2021. 

године пратило око 2.647 појединаца (повећање за око 150 у односу на 2020). 

 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. 

Без обзира на то и на овим мрежама број пратиоца БДС мери се бројевима 82, односно 

154 на крају 2021. године, што указује на потенцијал њиховог коришћења. 

 Најзначајнију промену у домену друштвених мрежа у 2021. години БДС је 

добило кроз YouTube канал Секције за дигиталну трансформацију библиотека, коју је 

крајем 2021. пратило 88 корисника, а објављено је 16 видео снимака догађаја у 

организацији Друштва. До краја 2021. године ови снимци имали су респектабилних 

3.535 прегледа. 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. 

 

 Друштво је у 2021. години имало укупне приходе од 2.444.742,00 динара и 

расходе од 2.703.596,12 динара. Остварен је негативан финансијски резултат 

вишка расхода над приходима од 258.854,12 динара. 
  

Структура прихода у 2021. години: 

 - приход од чланарина и спонзора………………....1.119.200,00 

 - приход од пројеката.............................................1.255.000,00 

 - приход од донација из иностранства........................70.542,00 

                   _______________________ 

                                 Укупно:       2.444.742,00  

 

 

 

 

Извештај о раду БДС у 2021. години саставили су 

 

Председник БДС    и   Секретар БДС 

др Богдан Трифуновић             Никола Петаковић 

 

 

 

 

Прилози: 

 

- Извештаји о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2021. годину 

- Извештаји o раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2021. годину 

- Извештај о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2021. години 

- Биланс успеха, Закључни лист, Дневник налога и картице главне књиге за 2021. 

годину 

 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 


