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На основу чл. 29 Статута Библиотекарског друштва Србије од 7. априла 2011. године, 

Управни одбор Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној дана 21. 1. 2022. 

године под дел. бр. 23/2022 усвојио је 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА КУЛТУРНЕ И ОБРАЗОВНЕ ПРОГРАМЕ У 

БИБЛИОТЕКАМА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Секција за културне и образовне програме у библиотекама Библиотекарског друштва 

Србије (у даљем тексту Секција) је стручно тело Библиотекарског друштва Србије, које 

се бави питањима културне мисије и улоге библиотека у друштву, као и питањима праксе 

организовања културних и образовних програма у библиотекамa Србије. 

 

ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 2. 

Задаци секције су: 

 праћење и подстицање културних и образовних активности у библиотекама 

Србије; 

 богаћење културне понуде у локалним срединама; 

 размена идеја и примера добре праксе и повезивање стручњака из 

областибиблиотекарства; 

 развијање међубиблиотечке сарадње у овој области, као и сарадње са другим      

институцијама културе на локалном, регионалном и међународномнивоу; 

 иновирање облика и модела промовисања домаће и светске културне баштине 

у складу с развојем модерних информационих технологија; 

 допринос систематичном и синхронизованом планирању културних 

активности у библиотекама; 

 допринос рационалнијој употреби ресурса и средстава у библиотекама; 

 подстицање и развијање креативног и иновативног потенцијала локалне 

заједнице; 

 организовање предавања, радионица и/или суорганизација стручних скупова 

на разне теме; 

 праћење, истицање значаја и препоручивање израде превода смерница, 

препорука, културних програма  и планова које доносе IFLA, UNESCO, 

EBLIDA, ALA и друге еминентне међународне институције и удружења. 

 пружање потпоре осталим партнерима културног сектора. 



 

ЈАВНОСТ РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 3. 

Рад Секције је јаван. 

Секција је дужна да својим члановима, као и свим члановима Библиотекарског друштва 

Србије и целокупној библиотечкој јавности, учини доступним сва своја документа и 

извештаје о раду.  

Документа и извештаји о раду и постигнутим резултатима Секције доступни су у 

електронском облику на сајту Библиотекарског друштва Србије. 

 

УПРАВЉАЊЕ СЕКЦИЈОМ 

 

Члан 4. 

Секција из свог састава бира председника и два заменика председника. 

Председник се бира већином гласова присутних чланова Секције. 

Мандат председника траје четири године и може поново бити биран. 

Председник Секције припрема, сазива и води састанке Секције. 

У одсуству председника, његове дужности обављају заменици председника. 

 

РАД СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

Секција се састаје четири 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 Библиотекарског друштва Србије. 

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 члановима Секције. 

 

ЧЛАНСТВО У СЕКЦИЈИ 

 

Члан 6. 

Чланови Секције могу бити само чланови Библиотекарског друштва Србије. 

Секција има најмање десет чланова. 

Чланови Секције могу бити библиотечко-информациони стручњаци. 

Сви чланови Секције активно учествују у раду, предлажу питања, иницирају и образлажу 

теме и одговорно спроводе донете одлуке. 

Нове чланове Секције може предложити и сама Секција за културне и образовне 

програме. 

 

Члан 7. 

 

Чланство у секцији престаје: 
 

 престанком чланства у БДС; 

 искључењем члана одлуком већине чланова Секције због дужег периода 

неоправдане неактивности (неоправдано пропуштена два узастопна састанка) или 

непоштовање овог Правилника; 

 престанком рада Секције. 

 

Члан 8. 

 

Правилник о раду Секције може се изменити по истом поступку по ком је и донет. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања, а примењиваће се од првог 

наредног састанка Секције након усвајања. 

 

председник БДС 

Богдан Трифуновић 


