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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. 4/2023 

11. 1. 2023. 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2022. години 

 

 

Управни одбор Библиотекарског друштва Србије броји 15 чланова и у току 

2022. године одржао је три редовне и једну електронску седницу. 

 

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 

 

 

9. редовна седница, 21. јануар 2022. 

 

Донета Одлука о висини годишње чланарине у БДС за 2022. Износ чланарине 

је остао непромењен – 1.200,00 динара по члану. 

 

Поднет Извештај о чланству у Друштву за 2021. годину. Укупан број пријављених 

чланова 1139, од чега је редовних чланова (са плаћеном чланарином) 774. 

 

Поднет Извештај о раду Управног одбора БДС за 2021. годину. Одржане три 

редовне и две електронске седнице. 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Поднет Извештај о активностима Друштва у 2021. години. Најважнији сегменти: 

- Одржана седница Скупштине БДС 

- Одржане седнице УО БДС 

- Одржана редовна седница НО БДС 

- Реактивиран рад Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама БДС 

- Обележен Дан библиотекара Србије у Крагујевцу, 14. децембра 2021. 

године у склопу програма 18. конференције БДС са доделом годишњих 

награда Друштва 

- Одржана 18. конференција БДС После 2020: нове прилике и 

перспективе (14-16. децембар 2021) у комбинованом окружењу – 

Крагујевац и онлајн платформа Зум 

- одржано пет вебинара БДС 

- издавачка продукција БДС (објављене две свеске часописа 

Библиотекар и Зборник радова са 17. конференције Друштва Мобилно 

библиотекарство) 

- допис према МКИ у вези са резултатима поднетог пројекта за 

дигитализацију културног наслеђа 

- изузетна активност БДС мејлинг листе као информационог ресурса за 

размену међу члановима Друштва 

- наставак сарадње са ИФЛА кроз одржавање редовног чланства у 

поменутој међународној библиотечкој асоцијацији 

- одржавање заједничког састанка управа БДС и ДБРС на позив 

председнице ДБРС Стојке Мијатовић у Вишеграду поводом годишњих 

додела награда и свечаности партнерског удружења у окружењу 

- пројекти Друштва код МКИ 

- активности на уређењу веб-сајта Друштва и објављивање информација 

на друштвеној мрежи Фејсбук 

 

Разматрана иницијатива за реактивирање подружнице Северно-бачког 

округа 

 

Донета одлука о активирању Секције за рад покретних библиотека БДС 

 

Разматран и усвојен нацрт Правилника о раду Секције за културне и 

образовне програме у библиотекама БДС 

 

Донета Одлука о уреднику зборника радова са 18. конференције БДС под 

називом После 2020: нове прилике и перспективе  

 

Утврђено место и датум одржавања 3. редовне седнице Скупштине БДС – 

период између 22. и 24. фебруара, Универзитетска библиотека Светозар 

Марковић у Београду или Амфитеатар Народне библиотеке Србије. 

 

Изнети предлози за програм рада у 2022. 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 19. конференције Друштва 

са оквирном темом која прати контекст јубилеја БДС а односи се на 
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умрежавање и повезивање библиотекара, издавачка делатност – зборник 

радова са 18. конференције и два броја часописа Библиотекар, обнављање 

годишњих сусрета са ДБРС, интензивнија оранизација вебинара БДС, 

осавремењавање канцеларије Друштва куповином рачунара бржих 

перформанси и екстерног складишног простора за чување дигиталних 

података 

 

Изнети предлози за одржавање форума БДС у 2022. години 

 

Разматран и усвојен анекс Уговора о раду за техничког секретара БДС 

 

Начињене измене и допуне Правилника о раду Секције за каталогизацију БДС 

 

Разматрана два предлога пројекта, којима би се конкурисало код МКИ, 

предлози поднети од стране чланова Секције за културне и образовне 

програме у библиотекама БДС. Одлучено да се БДС као правно лице јави по 

конкурсу Министарства са пројектом Онлајн поетско-рецитаторски конкурс. 

 

 10. редовна седница, 20. април 2022. 

 

Дата сагласност на иницијативу за реактивирање Секције за јавне библиотеке 

БДС 

 

Поднета информација у вези са пројектом E-ROUTES на платформи Креативна 

Европа 

 

Поднета информација у вези са радом на монографији БДС поводом 75 

година постојања Друштва 

 

Разматрано обележавање 75 година од оснивања БДС (1947-2022) у контексту 

активности, које се односе на позивање гостију, додели награда, диплома, 

захвалница и других признања БДС 

 

Разматран концепт одржавања свечане седнице Скупштине БДС, 14. 

децембра 2022. године 

 

Разматрано одржавање 19. конференције БДС (основна тема Конференције, 

састав чланова организационог и програмског одбора, пратећи 

конференцијски садржаји) 

 

Поднета информација о формираном привременом радном телу 

Подружнице северно-бачког округа БДС са молбом за наставак започетих 

активности Подружнице. 

 

На основу Записника са 3. састанка Секције за културне и образовне 

програме у библиотекама БДС, чланови Одбора информисани су о 

самосталној иницијативи чланова секције за организовање пројекта 

Библиотека у оку уметника. 
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Разматран допис председника Подружнице Народне библиотеке Србије 

упућен управнику НБС, који се односи на проблем вредновања виших 

стручних звања у установи. 

 

 5. електронска седница, 1. јул 2022. 

 

Непосредно пре дисусије по предложеним тачкама дневног реда поднета 

информација о смрти др Дејана Вукићевића, потпредседника БДС и донета 

одлука да се ћерки пок. колеге Вукићевића упути материјална помоћ у складу 

са финансијским могућностима Друштва. 

 

Донета одлука о реактивирању Секције за јавне библиотеке БДС 

 

Размотрне и усвојен нацрт Правилника о раду Секције за завичајне фондове 

БДС 

 

Поднет извештај председника БДС о финансијском стању на текућем рачуну 

Друштва, подржаним пројектима код МКИ за 2022. годину, регулисању 

годишње чланарине Друштва код међународне библиотечке асоцијације 

ИФЛА. 

 

Донета одлука о овлашћењу за заступање Богдана Трифуновића као 

координатора пројекта E-ROUTES за период 2022-2025. године 

 

Разматрана понуда Београдској сајма за учешће БДС на манифестацији 

Београдски сајам књига у 2022. години 

 

Донета одлука о подршци БДС за ванредне изборе у органе ИФЛА 2022. 

године 

 

Поднета информација о привременом редукованој могућности слања 

одлазне поште за БДС путем писарнице Народне библиотеке Србије. 

 

Александру Радовићу, члану БДС омогућен привремени приступ делу 

дигитализоване архиве Друштва у сврхе израде стручног коауторског рада 

под радним насловом Визуелни идентитет Библиотекарског друштва Србије 

1947-2022: нови лого за ново доба 

 

Извршено пријављивање законског заступника БДС на портал Систем 

електронских фактура Министарства финансија РС у сврхе новог начина 

евидентирања електронских фактура у смислу наставка пружања услуга БДС 

правним лицима, превасходно корисницима јавних средстава. 

 

На основу потраживања два издавача за куповину по једног примерка 

часописа Библиотекар, заузет став да се потражиоцима оваквих услуга, 

уколико су сагласни, понуди уплата висине једне годишње чланарине у БДС 

за сваки примерак публикације.  
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Министарству културе и информисања РС на основу послатог дописа 

репрезентативном удружењу у култури у коме је потребно извршити попис 

административних поступака за грађане у надлежности репрезентативних 

удружења, упућен одговор у виду заједничког става Одбора да по службеној 

дужности до избора новог председавајућег Статусне комисије БДС поверене 

послове у надлежности репрезентативног удружења у култури може обављати 

технички секретар Никола Петаковић. 

 

 11. редовна седница, 7. октобар 2022. 

 

Донета одлука о именовању члана Статусне комисије БДС. 

 

Утврђене и планиране активности на Београдском сајму књига 2022. 

 

Поднета информација о обележавању јубилеја БДС и организацији свечане 

скупштине Друштва 14. 12. 2022. године. 

 

Донета одлука о додели повеља, диплома, захвалница и признања БДС 

поводом јубилеја Друштва уз предлоге именовања појединаца и установа у 

својству добитника признања. 

 

Донете Одлуке о расписивању конкурса за награде БДС у 2022. години, 

саставима жирија за награде и висини нето износа новчаних награда. 

 

Поднета информација о припреми одржавања 19. конференције БДС. 

 

Донета одлука да се на основу формирања нове комисије Министарства 

културе РС за откуп књига за јавне библиотеке Министарству упути допис 

Друштва у коме би се истакли најважнији проблеми са којима се суочавају 

библиотеке у процесу набавне политике публикација за своје фондове. 

 

 

 

 

 

 

 

секретар  

Библиотекарског друштва 

Србије 

мср Никола Петаковић

 
 


