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Програм рада у 2022. години 
 

 

Програм рада Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту: БДС) у 2022. 

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. Важан детаљ у Програму рада у 

2022. години представља јубилеј Друштва, обележавање 75 година оснивања и рада. 

 

 

1. Афирмација чланства и повећање броја чланова БДС 

 У 2022. години БДС ће у сарадњи са свим подружницама Друштва настојати да 

афирмише чланство у удружењу након двогодишњег периода функционисања у 

условима Ковид-19 пандемије и да активно ради на повећању броја чланова.  

План је да у 2022. години број чланова достигне и надмаши број из 2019. од 849 

редовних чланова, што је повећање од 10% у односу на 2021. годину. 

 

2. Повезивање на нивоу струке и унапређење професије 

 У складу са Статутом БДС и мисијом Друштва, БДС ће наставити да повезује 

чланове удружења и да у сарадњи са партнерима ради на даљем унапређењу 

библиотечко-информационе делатности у Србији. У плану је организација стручних 

скупова који треба да помогну унапређење рада или прилагођавање библиотека новим 

околностима пословања. 

 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. 
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3. Обележавање јубилеја БДС 1947-2022. 

 У 2022. години БДС ће обележити свој велики јубилеј, 75 година од оснивања 

14. децембра 1947. године у Београду. За овај јубилеј у плану је да Друштво на Дан 

библиотекара Србије у Београду окупи велики број чланова Друштва, бивших и 

садашњих чланова Управе БДС, сарадника из земље и иностранства, званичних 

представника партнерских удружења у земљи и иностранству, представнике IFLA, 

Министарства културе и информисања, НБС, БМС, катедри за библиотекарство и 

информатику, библиотека у Србији и региону, итд. То ће бити прилика да се БДС 

представи у најбољем светлу и широј јавности, као једно од највећих и најстаријих 

удружења у култури Србије. 

 Обележавање јубилеја БДС биће повезано са додатном издавачком делатношћу, 

што подразумева и објављивање монографије БДС 1947-2022, на којој од 2021. године 

ради редакцијски одбор са главном уредницом проф. др Драганом Грујић. Ова 

монографија, са пратећом изложбом, биће представљена на Дан библиотекара 14. 

децембра 2022. године. Други сегмент обележавања биће објављивање дигитализоване 

грађе из архиве БДС, како би она од краја 2022. године постала доступна свим 

заинтересованим истраживачима и библиотекарима. 

 

4. Даље јачање положаја подружница кроз усвајање Пословника о раду 

подружница 

У 2022. годину преноси се нереализована активност усвајања Пословника о раду 

подружница БДС. Текст Пословника чланови Управног одбора БДС уобличили су у 

текст који је УО БДС усвојио у 2021. години као финални предлог за Скупштину 

Друштва. Скупштина ће у 2022. години размотрити усвајање овог документа, чиме би 

он и званично ушао у употребу на нивоу свих подружница Друштва. 

 

5. Подршка раду стручних тела БДС 

 Након што је у претходним годинама БДС редефинисало рад стручних тела и 

започело промоцију активних секција, у 2022. години Друштво ће наставити да пружа 

подршку и помоћ за реализацију идеја које долазе од стране стручних тела. 

 БДС ће у 2022. години подржати организацију 2. онлајн конференције Секције 

за дигиталну трансформацију библиотека у мају месецу, вебинаре које ће предложити 

секције (Секција за каталогизацију и друге), као и предлог пројекта Секције за 

културнe и образовне програме на конкурсу Министарства културе и информисања.  

 

6. Издавачка делатност БДС у 2022. 

 Издавачка делатност БДС за 2022. годину предвиђа објављивање два броја 

научног часописа „Библиотекар“ (у јуну и децембру текуће године), зборника радова 

са конференције у 2021. години „Библиотеке после 2020“ и тематске монографије 

„Библиотекарско друштво Србије 1947-2022“, коју би пратила и пригодна изложба. 

 Планира се да највећи део издавачке делатности БДС у 2022. години буде 

финансиран из пројеката код Министарства културе и информисања и Секретаријата за 

културу града Београда. 

 

7. Организација XIX Конференције са међународним учешћем, обележавање Дана 

библиотекара и додела награда БДС 

 Друштво ће у периоду 14-16. децембар 2022. године у сарадњи са Народном 

библиотеком Србије у Београду организовати 19. конференцију БДС са међународним 

учешћем, 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. Народна 

библиотека Србије подржала је БДС за ове активности. 



 

8. Учешће на Београдском сајму књига 2022. 

 Ако у 2022. години буде могућа нормална организација Међународног сајма 

књига у Београду у редовном октобарском термину, БДС ће закупити мањи штанд у 

Хали 4 у циљу присуства на највећем регионалном сајму књига и издавачке 

делатности, као и због могућности окупљања библиотекара, контаката са писцима, 

издавачима и читаоцима, односно промовисања БДС и активности Друштва у 

културној јавности. 

 

9. Одржавање форума БДС 

 БДС у 2022. години планира да одржи своје традиционалне форуме у периоду 

март-новембар, како би се одржавали редовни састанци чланова БДС и осталих колега 

у земљи. БДС ће настојати да форуми буду територијално равномерно распоређени, 

као и да одговоре на актуелне теме и проблеме библиотечко-информационе делатности 

или подружница БДС. 

 Уколико епидемиолошка ситуација у 2022. не буде дозволила одржавање 

физичких скупова, БДС ће као алтернативу организовати више вебинара као одговор 

на настале околности рада. 

 

10. Развој онлајн садржаја и већег присуства на интернету 

 У 2022. години Секција за дигиталну трансформацију библиотека БДС 

организоваће 2. онлајн конференцију на енглеском језику о дигиталној транформацији 

у култури и образовању у мају 2022. године. Секција ће све снимке са 2. конференције 

преносити и сачувати на свом YouTube каналу, на коме се налазе и други снимљени 

видео записи одржаних активности БДС. 

У циљу подршке струци и свим запосленима у библиотекама Србије БДС ће у 

2022. наставити са праксом одржавања серија вебинара које иницирају чланови и 

секције БДС. Вебинари ће се реализовати путем Zoom платформе и имаће практичну 

компоненту упознавања колегиница и колега са актуелним трендовима у пракси 

библиотечко-информационе делатности. У плану је да се у 2022. години одрже 

вебинари са темама из области каталогизације библиотечко-информационе грађе и 

извора, апликација у библиотекарству, коришћења друштвених мрежа, платформи за 

електронско издаваштво, коришћења аудио-визуелне грађе и алата за мултимедију у 

библиотекама. 

 У сусрет обележавању великог јубилеја БДС, 75 година од оснивања 1947. 

године, БДС ће у 2022. години покренути Дигиталну библиотеку БДС која ће садржати 

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. 

 

11. Чланство и сарадња са IFLA, сарадња са сродним удружењима и НБС 

 Друштво наставља да одржава редовно чланство у IFLA и у 2022. години. 

 БДС наставља сарадњу са партнерским удружењима у Србији и иностранству, 

као и са Народном библиотеком Србије у чијој згради има своје седиште. 

  

12. Развој пословања Друштва, модернизација, нови визуелни идентитет 

 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 обезбедити додатно техничко 

опремање канцеларије БДС, као и набавка потребних хардверских и софтверских 

средстава.  



До краја 2022. године иницираће се дискусија у вези развоја модернијег 

визуелног идентитета БДС, укључујући предлоге за нови или унапређени лого 

Друштва, дизајн и визуелни изглед часописа „Библиотекар“, слогане и друге елементе 

идентитета БДС, у складу са актуелним потребама и одабраним правцем развоја 

Друштва. Коначни предлози у овом смислу могу да буду остављени на одлучивање 

новој управи БДС од 2023. године. 

 

13. Пројекти БДС у 2022. 

 У 2022. БДС ће радити на неколико пројеката који треба да обезбеде додатна 

финансијска средства и ресурсе за реализацију амбициозних планова и програма рада у 

овој години:  

- пројекат за библиотечко-информациону делатност (Министарство културе и 

информисања) 

- пројекат дигитализације грађе (инсталација и објављивање Дигиталне библиотеке 

БДС, пројекат код Министарства културе и информисања) 

- пројекат код Секретаријата за културу града Београда, за штампање монографије БДС 

1947-2022. 

- Пројекат Секције за културне и образовне програме, на конкурсу Министарства 

културе и информисања за подршку активностима деце и за децу и младе. 

 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 

 

 

Београд, фебруар 2022. 

 


