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Текући рачун: 

250-1070186945091-91 

 

бр. 46/2023 

13. 2. 2023. 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  И 

о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2022. годину 

 

 

 Извештаје о раду доставиле су следеће подружнице: 

 

1) Подружница топличког округа 

2) Подружница јабланичког округа 

3) Подружница библиотекара Срема 

4) Подружница јужнобачког округа 

5) Подружница Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и 

високошколских библиотека Универзитета у Београду 

6) Београдска подружница 

7) Подружница специјалних библиотека 

8) Подружница западнобачког округа 

9) Подружница браничевског округа 

10)  Тимочка подружница 

11)  Подружница пиротског округа 

12)  Подружница севернобанатског округа 

13)  Подружница рашког округа 

14)  Подружница поморавског округа 

15)  Подружница златиборског округа 

16)  Подружница Народне библиотеке Србије 

17)  Подружница подунавског округа 

18)  Подружница нишавског округа 

19)  Подружница колубарског округа 

20)  Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом 

Саду 

21)  Подружница моравичког округа 

 

 

Подружница топличког округа 

 

Укупан број редовних чланова: 15 

 

У 2022. Години чланови БДС, делегати Подружнице заједно са 

секретаром и председником Подружнице Топличког региона, узели су учешће 

у неким организованим активностима БДС, али више телефонским путем, 
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путем Платформи, Вебинара и online путем, оласцима у друге Библиотеке и 

градове где су се одржавали састанци и научни скупови. Присуство колега из 

Матичне библиотеке на Форуму БДС у Зајечару. Председник Драгана Николић 

присуствовала је секцији за Матичне библиотеке БДС у Београду, Форуму за 

време одржавања 65. Међународног сајма књига. Директор Драган 

Огњановић присуствовао је XIX Конференцији БДС у трајању од три дана у 

Београду. 

Програм рада за 2023. годину у договору са колегама Подружнице 

Топличког региона усменим путем и телефонским путем планирали смо 

следеће активности: 

-присуство на свим Конференцијама, Курсевима, Платформама, присуство 

на свим Вебинарима, online Платформама, 

-одржавање састанака колико је то могуће у току године ради договора у 

оквиру подружнице Топличког региона, 

-присуство састанцима и Библионету, ЗМБС које организује БДС у Београду и 

другим градовима, 

-организовање семинара и акредитованих програма свих чланова 

Подружнице у Топличком региону (место и време у договору са члановима 

Подружнице), 

-едукативне састанке који се тичу проблема библиотекарима у библиотечко-

информационој делатности Библиотека у Топличком региону. 

 

председник Подружнице: Драгана Николић 

секретар Подружнице: Снежана Тамбурић 

 

Примљено: 13. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 17. 1. 2023. 

 

Подружница јабланичког округа 

 

Укупан број редовних чланова: 34 

 

У Народној библиотеци Србије у Београду  22. 2. 2022. године одржана 

је  3. редовна седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије на којој је 

присуствовао и председник Подружнице БДС за Јабланички управни округ, 

Јадранка Јовић, библиотекар Одељења периодике. 

У Читаоници Народне библиотеке Радоје Домановић у Лесковцу,  20. 

маја 2022. године са почетком у 12.00 часова, одржан је састанак Подружнице 

БДС за Јабланички округ. Састанком, коме је присуствовало 23 члана, 

председавала је Јадранка Јовић, председник Подружнице. Добродошлицу 

присутнима пожелела је Весна Илић, директор Народне библиотеке Радоје 

Домановић у Лесковцу. Том приликом честитала је Подружници на успешном 

раду у отежаним околностима у претходном периоду због пандемије вируса 

корона и напоменула да је Библиотекарско друштво Србије добровољна 

професионална организација која ради на унапређењу струке и саме 

професије библиотекара. 

Овом приликом усвојен је Годишњи извештај рада Подружнице БДС за 

Јабланички округ за 2021. годину, као и План и програм рада Подружнице у 

2022. години. Разматрана је важност изласка библиотека из стандардних 
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оквира и њихова дигитална видљивост. Присутни су упознати са одржавањем 

16. по реду стручно-научног скупа Заједнице матичних библиотека Србије – 

Библионетом, који ће се ове године одржати у Библиотеци у Чачку.  

Чланови Подружнице позвани су да шаљу своје стручне радове за пети 

број часописа Нови Легат, а након представљања одобрених пројеката 

Библиотеци од стране Министарства културе и информисања РС и Центра за 

промоцију науке, као и говора о формирању црквених библиотека и 

дигитализацији њихове богате грађе, представљен је пројекат Мејкерспејс 

караван и приказана видео-презентација о новим технолошким средствима 

које је набавила лесковачка Библиотека. Представљена је апликација 

„Библиолик Радоје Дoмановић“ и дрон, микро:бит МцQуеен роботи и 

мејкерспејс изложба, као и 3Д оловке и израда предмета по жељи њиховим 

коришћењем. 

Библиотекари Народне библиотеке Радоје Домановић посетили су 65. 

по реду Међународни београдски сајам књига (25. 10. 2022) на коме је 

учествовало више од 400 директних излагача. Програм Сајма конципиран је у 

седам целина: Пишем, дакле постојим, Дијалози, Време памћења, Мислити о 

књизи, Књиге ће спасити свет, О уметности и култури и Поштована децо. 

Активности и планови рада Подружнице биће у 2023. години усмерени 

на ангажованост упосленика Народне библиотеке Радоје Домановић у 

Лесковцу и библиотекара пет јавних библиотека које су у домену матичности 

Библиотеке у Лесковцу (Лебане, Бојник, Медвеђа, Црна Трава и Власотинце), 

као и на ангажованост библиотекара школских и специјалних библиотека. 

Рад наше Подружнице, али и координирана сарадња са осталим 

библиотекама (јавним, школским, специјалним) и током 2023. године имаће 

за циљ решавање одређених стручних питања у свакодневном раду: 

- положај библиотекарске професије у друштву 

- принављање фондова путем јавних набавки  

- прикупљање и набавка јединица завичајне грађе 

- обележавање јубилеја и значајних манифестација  

- стручне консултације на тему дигитализације и каталогизације, као и измена 

у програмској опреми CОBISS3 

- помоћ и консултације у обради монографске и серијске грађе 

- активно учешће у прославама значајних датума, организација низ програма 

посвећених промоцији библиотеке, књиге и читања  

- слање радова за конференцију БДС 

- благовремено обавештавање колега о организовању семинара за школске 

библиотекаре и библиотекаре у јавним библиотекама 

- учешће на стручним скуповима, конгресима и конференцијама са 

промовисањем радова, презентација, постера, пројеката 

- ангажованост у припреми радова за Нови Легат, стручни часопис Народне 

библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу 

- учествовање у раду стручних тела и на форумима БДС током године. 

Комуникација са члановима и делегатима јабланичке Подружнице, 

одвијаће се електронским путем (позиви за редовне скупштине БДС, за 

семинаре, састанке, учествовања на конференцији, заједничку сарадњу...), 

телефонским путем или присуством на састанку. 

Окупљање чланова Подружнице Јабланичког округа на састанцима 

одлична је прилика за размену искустава и актуелних информација о 
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токовима развоја библиотечко-информационе струке, што нам пружа бољи 

увид какве су биле библиотечке услуге некад и данас и какве су могућности 

да се оне што више унапреде.  

Са члановима Подружнице планираћемо заједничке програме и 

пројекте, стручне састанке, семинаре, ангажовања професионалних и 

радних група, као и организовање стручних посета библиотекама у округу, 

региону и ван њега. 

 

председник Подружнице: Јадранка Јовић 

 

Примљено: 17. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 18. 1. 2023. 

 

Подружница библиотекара Срема 

 

Укупан број редовних чланова: 28 

 

Активности Подружнице у 2022. години 

 

1. Редовна Годишња скупштина Подружнице библиотекара Срема, 

Стара Пазова 

2. Усвојен Пословник о раду Подружнице 

3. Објављен 22. број Годишњака библиотекара Срема 

4. Одржан 60. Сабор библиотекара Срема у Иригу 

5. Уприличена посета Сајму књига 

6. Одржани Сусрети библиографа у Инђији 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

1. Учешће у раду Скупштине БДС 

2. Скупштина Подружнице мај/јун 2023. 

3. Промоција новог броја Годишњака библиотекара Срема 

4. Учешће у раду комисија и секција БДСа 

5. Сабор библиотекара Срема, октобар 2023, Ириг 

6. Сајам књига, октобар 2023, Београд 

 

председник Подружнице: Ружица Станковић 

секретар Подружнице: Душанка Милорадић 

 

Примљено: 23. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 23. 1. 2023. 

 

Подружница јужнобачког округа 

 

Укупан број редовних чланова: 80 

 

Подружница Јужнобачког округа окупља библиотекаре општинских и 

школских библиотека из Новог Сада, Темерина, Титела, Жабља, Бачког 

Петровца, Бачке Паланке, Бача, Србобрана, Врбаса, Бечеја и Беочина. Има 
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стотину пријављених, а 80 редовних чланова. Председница Подружнице је мр 

Милица Кирћански, а секретарка Бојана Грујић, МА. 

Двадесетог другог фебруара 2022, у Народној библиотеци Србије, 

одржана је трећа редовна седница Скупштине БДС, којој су присуствовали 

делегати из Јужнобачког округа. Седници је претходила седница Надзорног 

одбора БДС, којој је присуствовала чланица овог одбора, Бојана Грујић. 

Милица Кирћански учествовала је у раду Друштва као чланица Управног 

одбора. 

Међународни сајам књига у Новом Саду одржан је почетком марта 

2022. У оквиру Стручног скупа „Дани библиотека и библиотекара”, 4. марта, 

одржан је форум Библиотекарског друштва Србије, с темом електронске 

фискализације у библиотекама, уз учешће др Драгане Милуновић и Емине 

Чано Томић из Народне библиотеке Србије, Светлане Миљуш и Марије 

Пековић из Градске библиотеке у Новом Саду и др Богдана Трифуновића, 

председника БДС и директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” 

у Чачку. 

Чланови Подружнице били су активни учествовањем на стручно-научним 

скуповима и конференцијама. Мр Гаља Жилник написала је за 

„Библиотекар” (Год. 64 Бр. 1 (2022)) текст о књизи „Нови Сад – биодиверзитетски 

град”, коју је приредила Бојана Грујић. 

На 19. конференцији БДС, Удруживање, повезивање и умрежавање 

библиотекара, одржаној од 14. до 16. децембра 2022, Бојана Грујић је, заједно 

са Славеном Попаром из Народне библиотеке Србије, организовала и 

водила постер сесију. Такође је, поред Иване Јаношевић и Милице Матијевић, 

била члан комисије за избор најбољег постера. Члан је Секције за матичне 

библиотеке. 

Милица Кирћански је била члан комисије за годишњу награду „Најбољи 

библиотекар”. Такође, члан је Статусне комисије БДС и реактивиране Секције 

за јавне библиотеке. 

 

председник Подружнице: Милица Кирћански 

секретар Подружнице: Бојана Грујић 

 

Примљено: 24. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 25. 1. 2023. 

 

Подружница Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и 

високошколских библиотека Универзитета у Београду 

 

Укупан број редовних чланова: 66 

 

Активности Подружнице у 2022. години 

 

У jуну месецу одржана је скупштина Подружнице Универзитетске 

библиотеке “Светозар Марковић” и високошколских библиотека Универзитета 

у Београду на коме је изабрано ново руководство Подружнице. За 

председника Подружнице изабрана је Оја Кринуловић а за секретара 

Подружнице Светлана Пуцаревић. 
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У децембру месецу председник  и секретар Подружнице  биле су у 

организационом одбору, (Оја Кринуловић и Светлана Пуцаревић), док је 

колегиница Др Татјана Брзуловић–Станисављевић била у програмском 

одбору поводом  19. конференције БДС која је успешно одржана у просторијама 

Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“,  14. 12. 2022 .године.  Том 

приликом Др Татјана Брзуловић–Станисављевић, Оја Кринуловић и Светлана 

Пуцаревић су припремиле и поставиле изложбу „Библиотекарско друштво 

Србије од оснивања до данас : у корак са временом“. 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Ажурирање евуденције чланова Подружнице Универзитетске 

библиотеке “Светозар Марковић” и високошколских  библиотека 

Универзитета у Београду.  

Прикупљање чланарине за 2023. годину. 

Организовање вандредовне скупштине Подружнице због избора у БДС-

у. 

Организовање редовне скупштине Подружнице  у  априлу месецу, на  

којој би имали представљање монографије  БДС од 1947-2022 године као и 

организовање радионице у сарадњи са колегиницом Мирјаном Нешић.  

 

председник Подружнице: Оја Кринуловић 

секретар Подружнице: Светлана Пуцаревић 

 

Примљено: 26. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 26. 1. 2023. 

 

Београдска подружница 

 

Укупан број редовних чланова: 73 

 

 Активности Подружнице у 2022. години 

 

Заједничке активности  

Београдска подружница је 2022. године имала  73 редовна члана (23 

члана из Библиотеке града Београда, 20 чланова из Библиотеке „Милутин 

Бојић“ - Палилула, 13 чланова из Библиотеке „Димитрије Туцовић“ – Лазаревац, 

13 чланова из Библиотеке „Влада Аксентијевић“ – Обреновац и по једног члана 

из ОШ „Милица Милошевић“ – Младеновац и ОШ „Вук Караџић“ - Сурчин).  

Сви изабрани делегати из ранијег сазива узели су учешће на Скупштини 

БДС-а одржаној 22. фебруара 2022. године. 

На Скупштини Подружнице која је одржана 30.11.2022. изабрани су нови 

делегати, секретар и председник Подружнице. За председника Подружнице 

је изабрана Олга Јечменица, за секретара Оливера Настић а за делегате за 

Скупштину БДС-а Ивана Јаношевић, Милица Матијевић,  и Марина Неђић.  

Чланиви Подружнице су, према својим могућностима, присуствовали 

19. Конференцији БДС-а 2022. 

Активности чланова подружнице по библиотекама 
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Библиотека града Београда 

Оливера Настић - члан Управног одбора БДС-а  

                                - члан Организационог одбора 19. Конференције БДС-а 2022. 

                                - укључена у организацију доласка Барбаре Лисон, 

председнице ИФЛЕ, на 19. Конференцију БДС-а 2022. 

Љубица Ћоровић – Председник Секција за завичајне фондове чији је састанак  

одржан преко ЗУМ платформе  24. маја 2022. 

Марјан Маринковић - члан Организационог одбора 19. Конференције БДС-а 

2022. 

Марина Неђић – члан Секције за матичне библиотеке 

Снежана Кавалић Арсенијевић - члан Секције за матичне библиотеке 

Мирјана Ђапић Пејовић - члан Секције за матичне библиотеке 

Душанка Шево - члан Секције за матичне библиотеке 

Наташа Кнежевић - члан Секције за матичне библиотеке 

Библиотека „Влада Аксентијевић“ – Обреновац 

Ивана Јаношевић - Члан Управног одбора БДС-а 

                                  - Члан Секције за завичајне фондове БДС-а 

                                  - Члан програмског одбора 19. Конференције БДС-а  2022. 

                                   - Председник жирија за награду Најбољи библиотекар 

2022. 

                                   - Члан уредништва зборника радова 18. Конференције 

БДС-а „После 2020: нове прилике и перспективе“ 

                                   - члан комисије за избор најбоље презентованог рада  у 

оквиру постер-сесије на 19. Конференцији БДС-а  2022. 

Библиотека „Димитрије Туцовић“ – Лазаревац 

Милица Матијевић - члан Надзорног одбора БДС-а 

                                      - члан комисије за избор најбоље презентованог рада  у 

оквиру постер-сесије  на 19. Конференцији БДС-а  2022. 

                                      - члан  Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама 

                                      - Активно учешће у реализацији пројекта "Библиотеке у 

оку уметника". 

Библиотека „Милутин Бојић“ – Палилула 

Андрија Сагић – Председник Секције за дигиталну трансформацију 

библиотека БДС-а која је  од 16. до 17. маја 2022. године, организувала другу 

по реду онлајн конференцију „Дигитална трансформација у култури и 

образовању – DTCE22”. На наведеној конференцији Андрија Сагић је узео 

учешћа као члан Организационог одбора, председавајући једног броја 

сесија, дао је уводну и завршну реч.  

                              -заједно са колегиницама Јеленом Ђурђулов (Универзитетска 

библиотека „Светозар Марковић”, Београд) и  Јеленом Глишовић (Народна 

библиотека Србије) изложио је рад : Дигитална трансформација у култури и 

образовању (DTCE) као место повезивања и сарадње на 19. Конференцији 

БДС-а 2022. 

Олга Јечменица - Члан Секције за завичајне фондове БДС-а узела је учешће 

на састанку секције преко ЗУМ платформе одржаном 24. маја 2022. 
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План рада Подружнице за 2023. годину 

 

 Учешће у раду Скупштине БДС 

Учешће у раду комисија и секција БДС 

Сајам књига, октобар 2023. Београд 

Одржавање Скупштинe Подружнице у априлу 2023. ради избора 

кандидата за изборну Скупштину БДС-а у мају 2023.  

Организација заједничких акредитованих семинара за стално стручно 

усавршавање 

Повећање броја чланова Подружнице 

Предлог за годишњу награду БДС-а за најбољег библиотекара 

Подстицање стручног усавршавања, стицање стручних звања, писање 

и објављивање радова, учешће на стручним скуповима 

Препознатљивост међу колегама, да могу нама да се обрате у вези са 

решавањем стручних проблема, недоумица и организација малих стручних 

сaстанака 

Препорука управи БДС-а да се формира секција за БИСИС 

Препорука управи БДС-а за  редовно достављање издања БДС-а 

библиотекама у Подружници 

Организација форума  

6. стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара“ март 2023. у 

Библиотеци „Влада Аксентијевић“ (пратећи програм: Изложба „Библиотеке у 

оку уметника“ Секције за културне и образовне програме БДС-а) 

 

председник Подружнице: Олга Јечменица 

секретар Подружнице: Оливера Настић 

 

Примљено: 30. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 1. 2. 2023. 

 

Подружница специјалних библиотека 

 

Укупан број редовних чланова: 14 

 

 Активности Подружнице у 2022. години 

 

 Одржана је Изборна скупштина Подружнице 28. септембра 2022. 

године. У Народном музеју Србије. На Скупштини је изабрана нова 

председница и то Александра Мирчић и нова секретарка Дивна Матић из 

библиотеке Музеја савремене уметности, Београд. Такође су изабрани и 

делегати Александра Кручичан из библиотеке Народног музеја Србије и 

Јелена Пушица из библиотеке Етнографског музеја. 

 

 План рада Подружнице за 2023. годину 

 

 Планирано је да се током 2023 године у сарадњи са Секцијом музејских 

библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије организује 

конференција или научни скуп која ће се бавити специјалним библиотекама. 
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Такође је планирана и организација акредитованих семинара за 

библиотекаре специјалних библиотека. 

Трудићемо се да редовно одржавамо састанке у току године. 

 

председник Подружнице: Александра Мирчић 

секретар Подружнице: Дивна Матић 

 

Примљено: 1. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 1. 2. 2023. 

 

Подружница западнобачког округа 

 

Укупан број редовних чланова: 36 

 

Чланови подружнице Западно-бачког округа учествовали су у раду 

Друштва у току године на следећим скуповима: 

 

− Скупштина БДС одржана 22. фебруара 2022. године у Амфитеатру 

Народне библиотеке Србије у Београду. 

− Форум БДС са темом „Електронска фискализација у библиотекама” 

одржан 4. марта 2022. године у Новом Саду. Форум је одржан у оквиру 

манифестације Дани библиотека и библиотекара, а у сарадњи са 

Градском библиотеком у Новом Саду и Подружницом БДС за Јужно-

бачки округ, уз подршку Народне библиотеке Србије и Новосадског 

сајма. 

− Форум БДС са темом „Секције и комисије БДС : потребе и могућности 

стручног удруживања и повезивања” одржан 27. октобра 2022. године у 

Београду, током 65. Међународног београдског сајма књига. 

− 75 година БДС, Дан библиотекара Србије и XIX конференција БДС са 

темом „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара” 

одржана од 14. до 16. децембра 2022. године у Београду, у простору 

Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић”. 

− Први састанак Секције за каталогизацију одржан у Народној 

библиотеци Србије 20. маја 2022. године. 
− Други састанак Секције за каталогизацију одржан у Народној 

библиотеци Србије 23. децембра 2022. године. 

− Вебинар БДС из циклуса Библиотеке после 2020, под називом 

„Друштвене мреже и библиотеке” који је преко Зум платформе БДС 

водила Милица Поповић, дипломирани библиотекар и уредник 

Инстаграм странице Библиотеке Матице српске. Вебинар је одржан 26. 

септембра 2022. године. 

− Вебинар БДС из циклуса Библиотеке после 2020 организованог у 

сарадњи са Секцијом за каталогизацију БДС под називом 

„Предметизација саставних делова публикација у пракси Народне 

библиотеке Србије”, који је преко Зум платформе БДС водила др Ана 

Стевановић (Одељење серијских публикација НБС). Вебинар је одржан 

24. новембра 2022 године. 
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− Чланови подружнице присуствовали су и традиционалним 

манифестацијама као што су Међународни салон књига у Новом Саду 

и Међународни сајам књига у Београду. 

 

Подружница Западно-бачког округа БДС, уз сарадњу са Градском 

библиотеком „Карло Бијелицки” у Сомбору и Библиотеком града Београда, 

организовала је изложбу „Био једном један лаф” посвећену животу и раду 

Душка Радовића. Изложба је отворена 15. новембра 2022. године у сали Дечјег 

одељења ГБ „Карло Бијелицки”. 

 

Планови за наредну годину обухватају учествовање у раду скупштине 

БДС, учествовање у раду комисија и секција БДС, спровођење одлука и 

препорука БДС, као и учествовање на стручним скуповима, семинарима и 

другим активностима. 

 

председник Подружнице: Анђелија Пругинић 

секретар Подружнице: Марина Брња 

 

Примљено: 30. 1. 2023. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2023. 

 

Подружница браничевског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 14 

 

О раду Подружнице библиотекара Браничевског округа, председница 

Подружнице Вера Зарић Митровић, почетком године послала је Извештај са 

активностима Подружнице у 2022. години, на адресу секретара Друштва. 

Првој редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије, 

одржаној 22. фебруара 2022. године, у амфитеатру Народне библиотеке 

Србије, из Подружнице библиотекара Браничевског округа присуствовале су: 

Татјана Живковић и Вера Зарић Митровић. 

Од 14. до 16. децембра 2022. године, одржана је 19. Конференција 

Библиотекарског друштва Србије, чија је тема била: „Удруживање, 

повезивање и умрежавање библиотекара“. У оквиру Конференције, одржана 

је Свечана скупштина Библиотекарског друштва Србије, поводом Дана 

библиотекара Србије и обележавања јубилеја 75 година од оснивања 

Друштва. Конференцији БДС присуствовали су из Народне библиотеке „Илија 

М. Петровић“ Пожаревац: Татјана Живковић, Татјана Јовановић Негоицић, 

Бранка Пражић и Вера Зарић Митровић. 

Дипломирана библиотекарка саветница Бранка Пражић из Народне 

библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, по позиву је учествовала на 

Конференцији DTCE22. Конференција је у организацији  Секције за дигиталну 

трансформацију у библиотекама БДС-а. Бранка Пражић позвана је да 

прикаже и представи победничку песму и спот Yellow Paper Bird, на музичком 

такмичењу  за библиотекаре NPSIG Music Contest 2021. године. Овај пројекат  

представљен је публици Конференције као изванредан пример креативности 

библиотекара Републике Србије, која је препозната у широј стручној јавности. 
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Састанак Подружнице - У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у 

Пожаревцу, 22. децембра 2022. године, одржан је састанак Подружнице БДС 

(Библиотекарског друштва Србије) за Браничевски округ. Присутни су били 

библиотекари из Пожаревца, Великог Градишта, Голупца, Петровца на Млави, 

Кучева и Малог Црнића. 

На дневном реду су биле две тачке:  

1) Извештај са IFLA-е, светског конгреса библиотекара одржаног 2022. године 

у Даблину, који је припремила Милена Димитријевић, директорка Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ у Великом Градишту;  

2) COBISS статистика – Бранка Пражић, дипломирани библиотекар саветник. 

У оквиру редовног годишњег састанка Подружнице библиотека 

Браничевског округа, колегиница Милена Димитријевић, директорка 

Библиотеке у Великом Градишту, представила је своје учешће на 

оовогодишњем IFLA конгресу који је одржан у Даблину од 26. до 29. јула 2022. 

године. Колегиница је је у оквиру постер сесије на којој је представљено 174 

постера из свих делова света, представила пројекат „Библиотека на 

Сребрном језеру“ (отварање библиотечког кутка у туристичкој зони општине 

Велико Градиште). Тема овогодишње конференције била је ,,Инспириши, 

ангажуј, омогући и повежи у неизвесним временима'', те је пројекат који је 

окупио разноврсне сараднике различитих генерација и професионалних 

опредељења, одговорио на тему у свим сегментима. На овогодишњој IFLA 

конференцији присуствовало је око 3000 делегата. 

У оквиру друге тачке, колегиница Бранка Пражић презентовала је нове 

могућности вођења статистике везане за COBISS и МБС базу. 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Подружница ће организовати један до два састанка, по потреби у току 

године са дневним редом који ће бити у складу са интересовањем и 

потребама чланова. 

Делегати ће бити присутни на свим седницама и састанцима 

Библиотекарског друштва Србије, у складу са позивима. 

Чланови Подружнице библиотекара Браничевског округа укључени су у 

рад појединих комисија и секција БДС, па ће се наставити са ангажовањем у 

раду тих тела. 

 

председник Подружнице: Вера Зарић Митровић 

секретар Подружнице: Татјана Живковић 

 

Примљено: 3. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2023. 

 

Тимочка подружница 

 

Укупан број редовних чланова: 53 

 

Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ) 

окупља библиотеке из Бора, Зајечара, Мајданпека, Доњег Милановца, 
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Књажевца, Бољевца, Сокобање и Кладова.  У 2022. години имала је укупно 53 

чланова. 

Подружница је у складу са скромним могућностима наставила са 

радом у 2022. години на унапређењу библиотечко-информационе 

делатности на подручју Борског и Зајечарског округа.  

Чланови Подружнице су учествовали у свим догађајима у организацији 

Друштва. Издвајамо;   

1)Представљање новоформиране Секције за рад покретних 

библиотека Србије на Форуму БДС-а у оквиру 65. Београдског сајма књига 

(27.11.); 

2) Учешће у пројекту БДС-а „Библиотека у оку уметника“;   

3)Учешће на 19. Међународној конференцији БДС од 14. до 16.12. у 

Београду;  

4) Учешће у раду секција и виртелним тематским форумима БДС-а;  

5) Управни одбор БДС-а је прихватио иницијатиуву  формирања Секције 

за рад покретних библиотека Србије; 

6)Ана Јанковић и Виолета Стојменовић учествовале су у уређивању, 

односно лектури и коректури Зборника радова под називом После 2020: нове 

прилике и перспективе, док је Виолета Стојменовић узела активно учешће као 

чланица редакционог одбора монографије БДС поводом обележавања 75 

година од оснивања Друштва.) 

7)(Настављено је сарадњом библиотекара на припремању текстова за 

стручни часопис «Библиотекар» часопис за историју и праксу 

библиотекарства БДС-а.  

8)Библиотекари из Подружнице показали су изузетну спремност за 

сарадњу по питању заједничких проблема на решавању одређених стручних 

питања али све захтевнијих правноадминстративних обавеза због недостатка 

запослених дипл. правника у библиотекама. 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

План рада Подружнице библиотекара Тимочке Крајине за 2023. годину 

заснива се на иницијативи окупљања и анимирања чланова. На почетку 

године иницираће се видео састанак путем Зум апликације како бисмо 

утврдили начин рада и организовали нови изборни циклус за председника 

Подружнице. Ако буде услова, окупићемо се и физички са темама 

унапређења рада библиотечко-информационе делатности у новим 

условима. Наставићемо учешће на акредитованим семинарима што је 

одлична прилика да се физички окупимо и поделимо исксутва. 

Сарадња и размена информација наставиће се на досадашњем 

високом професионалном и колегијалном нивоу. 

 

председник Подружнице: Жаклина Николић 

секретар Подружнице: Виолета Станковић Анђелковић 

 

Примљено: 3. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 6. 2. 2023. 
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Подружница пиротског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 19 

 

Библиотекари Подружнице Пиротског округа у 2022. години учествовали 

су на XIX конференцији Библиотекарског друштва Србије Удруживање, 

повезивање и умрежавање библиотекара (Београд, 14-16. децембар), као и у 

раду два форума БДС-а - на тему Е-фискализација (17. март, Зајечар) и 

Секције и комисије БДС: потребе и могућности стручног удруживања и 

повезивања (27. октобар, Београд).  

Библиотекари Пиротског округа организовано су посетили 65. Међународни 

сајам књига у Београду. 

 

 План рада Подружнице за 2023. годину 

 

 У 2023. години библиотекари Пиротског округа учествоваће на XX  

конференцији Библиотекарског друштва Србије са међународним учешћем. 

Активно ће бити укључени и у рад Скупштине Библиотекарског друштва 

Србије, комисија и секција БДС-а чији су чланови. 

 

председник Подружнице: Милорад Костић 

секретар Подружнице: Надица Костић 

 

Примљено: 1. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2023. 

 

Подружница севернобанатског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 13 

 

Северно – банатска подружница није имала активности у 2022. години. 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Северно – банатска подружница ове године ће имати састанак на коме 

ће се бирати нови делегати, председник и секретар подружнице. 

 

председник Подружнице: Даринка Маљугић 

секретар Подружнице: Дуња Бркин Трифуновић 

 

Примљено: 7. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2023. 

 

Подружница рашког округа 

 

Укупан број редовних чланова: 28 
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 Активности Подружнице у 2022. годин 

 

Дана 22. 2. 2022. године делегати, Данка Спасојевић, Маријана Јакшић 

и Ивана Хренко, присуствовали су 3. редовној седници Скупштине БДС 

одржаној у Народној библиотеци Србије. 

Подружница Рашког округа БДС бројнија је за још два пријављена члана. 

Библиотекарке Културног центра Рибница из Краљева, Љиљана Николић и 

Марина Распоповић, на иницијативу Подружнице, постале су новопријављени 

чланови Библиотекарског друштва Србије.  

 

Данка Спасојевић и Наташа Антонијевић чланови су Секције за матичне 

библиотеке БДС. Присуствовале су састанку одржаном 30. 5. 2022. године у 

Народној библиотеци Србије. 

Андреј Анђић је члан Секције за дигиталну трансформацију БДС. 

Катарина Јаблановић је члан Секције за културне програме у 

библиотекама БДС. 

Наташа Антонијевић, као један од пријављених учесника, пратила је 

ZOOM вебинар БДС „Друштвене мреже и библиотеке”, који је водила Милица 

Поповић из Библиотеке Матице српске 26. 9. 2022.  

Чланови Подружнице Рашког округа, Ивана Хренко, Наташа 

Антонијевић, Данка Спасојевић, Маријана Јакшић и Ивана Ђикић, 

присуствовалe су форуму „Секције и комисије БДС: потребе и могућности 

стручног удруживања и повезивања”, одржаном 27. 10. 2022. на 65. 

Међународном београдском сајму књига. 

Наташа Антонијевића, као један од пријављених учесника, пратила је и 

ZOOM вебинар БДС „Предметизација саставних делова публикација у пракси 

НБС”, који је водила др Ана Стевановић из Одељења серијских публикација 

НБС, 24. 11. 2022. 

Рад „Примена мобилних и веб-апликација у пројектима краљевачке 

библиотеке”, чији су аутори Ивана Хренко, Марија Симовић и Александар 

Димитријевић, објављен је у зборнику радова са 18. међународне 

конференције Библиотекарског друштва Србије „После 2020: нове прилике и 

перспективе”. 

Члан Подружнице Рашког округа, Катарина Јаблановић, учествовала је 

на 19. Стручној конференцији БДС „Удруживање, повезивање и умрежавање 

библиотекара”, организованој од 14. до 16. децембра. Тема излагања била је 

„Облици сарадње у јавној библиотеци – пример пројекта „Жички сабор 

библиотекара””. Конференцији су присуствовали и Јасминка Марковић, 

Данка Спасојевић и Наташа Антонијевић. 
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План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Организација и реализација акредитованих програма редовног 

стручног усавршавања библиотекара, за библиотекаре јавних, специјалних и 

школских библиотека; 

Организација и реализација програма поводом обележавања 

значајних датума (Светски дан књиге, Међународни дан писмености итд.) 

Успостављање и учвршћивање сарадње са другим удружењима и 

друштвима у земљи и региону; 

Посете и учешће чланова Подружнице на стручним скуповима и 

конференцијама у Србији и иностранству (Конференција БДС, ИФЛА 

конференције...); 

Лобирање у циљу промовисања и повећања броја чланова Подружнице 

Рашког округа; 

Организација и реализација програма поводом Дана библиотекара, 

14. децембра; 

Све активности Подружнице Рашког округа биће планиране и 

реализоване у сарадњи са Службом за развој библиотечко-информационе 

делатности и матичне послове НБ „Стефан Првовенчани” Краљево. 

 

председник Подружнице: Ивана Хренко 

секретар Подружнице: Наташа Антонијевић 

 

Примљено: 6. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница поморавског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 61 

 

 Подружница у току 2022. године није имала активности. 

 

 У току 2023. године планиране су бројне активности које би мотивисале 

библиотекаре матичне библиотеке и општинских библиотека да се укључе у 

рад секција и комисија. На тај начин би се и број чланова Друштва увећао. 

 

председник Подружнице: Нада Димитријевић 

 

Примљено: 6. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

                                                 
1 Подружница добија статус неактивности у 2022. години 
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Подружница златиборског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 37 

 

 Према Извештају Библиотекарског друштва Србије о пријављеном и 

редовном чланству Подружница БДС за Златиборски округ је у 2022. години 

имала 37 регистрованих чланова са плаћеном чланарином. Поред 

библиотекара јавних библиотека из Пријепоља, Ариља, Пожеге, Чајетине, 

Сјенице, Бајине Баште и Ужица у раду Подружнице учествовале су колеге из 

школских (3) и високошколских библиотека (2). Изабрани делегати су 

учествовали на конференцији и скупштини БДС а  изабрани представници 

Подружнице састанцима управних тела  Друштва. Чланови Подружнице били 

су активни у раду Секције за матичне библиотеке, Секције за јавне библиотеке 

(председник), Секције за каталогизацију (председник). На форуму БДС у 

оквиру Сајма књига  у Београду, Драгослава Родаљевић и Бојана Маринчић 

представиле су рад Секције за каталогизацију и Секције за јавне библиотеке. 

Седница Подружнице  БДС за Златиборски округ одржана је 22. 

новембра 2022. године у просторијама Народне библиотеке Ужице. Присутно 

је било 20 чланова а расправљало се о новом Пословнику о раду подружница, 

констатован је пораст броја регистрованих чланова и прихваћен предлог да 

се у име Подружнице златиборског округа за награду Најбољи библиотекар 

кандидује Хадија Кријешторац из Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу. 

Драгослава Родаљевић је известила чланове Подружнице о раду и одлукама 

Управног одбора БДС, чији је члан. Представљена су искуства везана за 

пројекат „Дигитални радио Полимље“ и  размотрен је предлог да се установи 

награда на нивоу Златиборског округа за постигнуте резултате у струци. 

 

У 2023. години планира се учешће делегата Подружнице на скупштини 

односно изборној скупштини БДС, сарадња са подружницама у ближој 

околини, активно учешће у раду секција Друштва. У оквиру припрема за 

изборну скупштину БДС планира се и одржавање седнице на којој би били 

изабрани делегати, секретар и председник Подружнице за Златиборски округ 

у новом мандату. 

 

председник Подружнице: Илија Смиљанић 

секретар Подружнице: Љиљана Ракић 

 

Примљено: 8. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница Народне библиотеке Србије 

 

Укупан број редовних чланова:  61 

 

Подружница Народне библиотеке Србије је 2022. године имала је 

укупно 61 члана. 

Прва редовна Скупштина Подружнице НБС после усвајања Пословника 

о раду подружница Библиотекарског друштва Србије одржана је 8. априла 
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2022. и на њој је било присутно 23 делегата. Чланови Подружнице су упознати 

са новим Пословником о раду подружница БДС-а и разматран је план 

активности Подружнице у наредном периоду. На дневном реду сатанка био 

је и избор секретара Подружнице и делегата на Скупштини БДС-а, обзиром 

да су та места била упражњена. На Скупштини није било било кворума па је 

договорено да се избори одрже накнадно.  

Избори за секретара Подружнице НБС и делегате на Скупштини 

Друштва су одржани 7. и 8. децембра 2022. године. Од 59 чланова Подружнице 

НБС, гласало је 36 чланова.  

 

За секретара Подружнице НБС изабрана је Андреа Јовановић. 

За делегате на Скупштини БДС-а изабрани су Катарина Перић и Борис 

Ђенадић.   

Чланови подружнице су у 2022. години учествовали су у свим догађајима 

у организацији Друштва, у организационом и програмском одбору тродневне 

XIX Међународне конференције БДС-а која је одражана у Народној 

библиотеци Србије, као и у раду секција и Скупштине БДС-а. 

 

План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Одржавање редовних избора за председника, секретара и два 

делегата на Скупштини Друштва у мандату (2023-2027) година 

Одржавање Друге редовне скупштине Подружнице НБС са 

разматрањем текућих питања важних за рад Подружнице и Друштва 

 

председник Подружнице: Славен Попара 

секретар Подружнице: Андреа Јовановић 

 

Примљено: 9. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница подунавског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 14 

 

У току 2022. године, остварена је добра сарадња међу члановима 

Подружнице, базирана на размени искустава и решавању проблема са 

којима се суочавамо у свакодневном раду. Чланови Подружнице су 

консултације обављали телефоном и електронским путем, али није било 

састанака. 

Поједини чланови Подружнице били су активни у раду секција и 

комисија. Милица Марковић, члан Секције за дигиталну трансформацију 

библиотека, пратила је 16. и 17. маја Другу онлајн конференцију о дигиталној 

трансформацији у култури и образовању (DTCE22). Драгана Лазић је 

присуствовала онлајн састанку Секције за завичајне фондове, одржаном 24. 

маја. Јелена Јеремић је присуствовала састанку Секције за матичне 

библиотеке, одржаном 30. маја у Народној библиотеци Србије. 

Свечаној скупштини, одржаној 14. децембра 2022. године, и 19. 

конференцији БДС Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара 
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присуствовалe су Марина Лазовић, Јелена Јеремић, Вишња Рајковић 

Мрдаковић и Милица Марковић. 

 

 План рада Подружнице за 2023. годину 

 

Одржавање изборног састанка Подружнице Подунавског округа; 

Проширење чланства; 

Учешће у раду комисија и секција БДС; 

Учешће на стручним скуповима и семинарима; 

Спровођење одлука, препорука и других активности Скупштине и 

Управе Библиотекарског друштва Србије; 

Организована посета Београдском сајму књига 

 

председник Подружнице: Драгана Лазић 

секретар Подружнице: Вишња Рајковић Мрдаковић 

 

Примљено: 7. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница нишавског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 31 

 

Чланови Подружнице нишавског округа су, током 2022. године, сходно 

својим интересовањима и могућностима, пратили дешавања и учествовали у 

активностима у организацији Библиотекарског друштва Србије. 

Почетком године (22.02.2022.), председник, секретар и делегати нишке 

подружнице  присуствовали су у Београду, редовној годишњој Скупштини 

друштва. 

Чланови друштва, пратили су у току године излагања на Другој онлајн 

конференцији о дигиталној трансформацији у култури и образовању (16. и 17. 

05. 2022. у организацији Секције за дигиталну трансформацију) и слушали 

вебинар „Друштвене мреже и библиотеке“ (26.09.2022.) и вебинар 

„Предметизација саставних делова публикација у пракси НБС“ (24.11.2022.). 

Од 23 - 30. 10. 2022. године чланови подружнице посетили су 65. 

Међународни сајам кнњига у Београду у оквиру кога су, 25. 10. 2022. год, 

колегиница Сања Стаменковић и колега Синиша Голубовић из НБ „Вук 

Караџић“ у Алексинцу,  присуствовали стручном форуму БДС и том приликом 

презентовали резултате рада секција и стручних тела БДС. 

Колегинице и колеге из УБ “Никола Тесла“, Ниш (Снежана Лазић, Јелена 

Глишић, Александра Спасић) и НБ “Вук Караџић“, Алексинац (Сања 

Стаменковић и Синиша Голубовић) присуствовали су у Београду (14-16. 12. 

2022.), 19. Међународној конференцији „Удруживање, повезивање и 

умрежавање библиотекара“ и учествовали у раду свечане Скупштине 

поводом Дана библиотекара Србије и јубилеја 75 година од оснивања 

Библиотекарског друштва Србије. 

Учешће у раду Секција БДС 

Секција за културне и образовне програме: 
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У оквиру Секције за културне и образовне програме у библиотекама, у 

2022. години реализован је пројекат „Библиотеке у оку уметника“, аутора и 

координатора, колеге Синише Голубовића. Циљ пријекта био је да повеже 

локалне чиниоце културе у којима библиотеке живе и раде. Изложба слика 

ликовних уметника, који су на пројекту били ангажовани да насликају зграду 

библиотеке, указала је на чињеницу да је библиотекама потребан 

функционалан и сврсисходан простор за рад како би биле задовољене 

потребе корисника библиотеке и библиотекара. Учешће у пројекту узело је 22 

библиотеке са територије Србије. Изложбу слика прати одговарајући каталог. 

Колега Синиша Голубовић постављен је, новембра 2022. године на 

место председника Секције. 

Секција за каталогизацију: 

Колегиница Јелена Глишић(УБНИ) присуствовала је седмом (20.05.2022.)  

и осмом (23.12.2022.)  редовном састанку Секције, који су одржани у Народној 

библиотеци Србије, у Београду. 

Секција за јавне библиотеке: 

Колегиница Сања Стаменковић учествовала је у реактивацији Секције. 

 

За Подружницу нишавског округа, 2023. година, биће изборна годнина, 

у којој ће се бирати председник, секретар и представници подружнице 

(делегати).  

Подружница ће све активности и обавезе око избора ускладити са 

Пословником о раду подружница БДС и другим важећим прописима друштва 

и о сазивању Скупштине подружнице као и о предлогу дневног реда  на време 

обавестити све чланове подружнице као и секретара Библиотекарског 

друштва Србије. 

 

председник Подружнице: Маријана Стојановић 

секретар Подружнице: Сања Стаменковић 

 

Примљено: 6. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница колубарског округа 

 

Укупан број редовних чланова: 12 

 

 У Подружници колубарског округа окупљени су библиотекари пет јавних 

библиотека у домену матичности библиотеке у Ваљеву (Уб, Лајковац, Љиг, 

Мионица и Осечина.  

Током претходне 2022. Подружница колубарског округа и Народна 

библиотека Осечина били су 17. маја домаћини скупа библиотечко-

информационих радника и том приликом угостили представнике више 

библиотека Округа: колубарског и мачванског и београдске подружнице, које 

су саставни део Библиотекарског друштва Србије. 

Скупштина Подружнице Библиотекарског друштва Србије за 

колубарски округ одржана је са почетком у 10 сати у великој читаоници. 

Учеснике стручног скупа поздравила је Ана Васиљевић, директор Библиотеке 

у Осечини. Како активно учествује у раду струковног удружења, 
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Библиотекарског друштва Србије, као председник Подружнице и члан секције 

за културне образовне програме, нагласила најважније активности Друштва у 

овој години, те позвала све библиотекаре да подрже рад БДС-а. Изабран је 

секретар подружнице Јелена Чкојић Иконић и разматран је Пословник о раду. 

По окончању Скупштине Подружнице наставило се у радној 

атмосфери. Присутним библиотекарима и књижничарима придружиле су се 

колеге из београдске и подружнице мачванског округа БДС.  Креативну и 

подстицајну радну атмосферу уз предавача градили су  колеге из Шапца, 

Владимираца, Лознице, Љубовије, Крупња, Малог Зворника, Лазаревца, 

Ваљева, Лајковаца, Уба, Мионице и Љига.  Ово је била прилика да се 

библиотекари и књижничари након двогодишњег периода функционисања у 

условима Ковид-19 пандемије окупе, друже, раде и стекну нова знања.  

У пријатном расположењу, након одржаног предавања, уследио је 

излет на Рожањ, једном од три врха Соколских планина, где је настављена  

размена искустава и договорена будућа сарадња.  Колеге су посетиле: 

манастир Светог Василија Острошког и имање Игора Рабата „Соколске 

колибе“, на ком се гаје аутохтоне српске расе домаћих животиња.  

Чланови Подружнице активно су учествовали у раду  Скупштине и 

секција БДС-а. Посетили су 65. Међународни београдски сајам књига и 

активно су и учествовали на Форуму Библиотекарског друштва Србије 

“Секције и комисије БДС: потребе и могућности  стручног удруживања и 

повезивања“ који успешно одржан у оквиру овог Сајма. Библиотекари су 

чествовали на прошлогодишњој XIX конференцији БДС-а, чија је тема 

била  Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара , која је 

организована од 14. до 16. децембра 2022. у простору Народне библиотеке 

Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, а били су и део  

Свечане скупштине Друштва, која је посвећена Дану библиотекара Србије и 

обележавању јубилеја 75 година оснивања Друштва. 

 

Планови за наредни период обухватају ново окупљање у оквиру сусрета 

библиотекара, стручно усавршавање путем акредитованих семинара и рад 

на омасовљењу чланства Подружнице. 

 

председник Подружнице: Ана Васиљевић 

секретар Подружнице: Јелена Чкојић Иконић 

 

Примљено: 10. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду 

 

Укупан број редовних чланова: 36 

 

 Подружница БДС-а Нови Сад – Библиотека Матице српске (БМС) и 

Универзитет у Новом Саду (УНС) током 2022. године није одржала ниједан 

састанак. У неколико наврата смо комуницирали са Централном 

библиотеком Филозофског факултета због међубиблиотечке позајмице 

књига или копија/скенирања чланака. Делегати БДС-а и чланови из наше 

Подружнице учествовали су у раду Скупштине БДС-а. 
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 Планирано је да се састану чланови Подружнице и да се изаберу нови 

председник и секретар Подружнице, као и да се размотре могућности 

будућег рада. 

 

председник Подружнице: Гордана Ђилас 

секретар Подружнице: Виолета Ракић 

 

Примљено: 10. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 

 

Подружница моравичког округа 

 

Укупан број редовних чланова:  51 

 

 Подружница Библиотекарског друштва Србије за Моравички округ (у 

даљем тексту –Подружница) радила је у складу са актуелном здравственом 

ситуацијом која је и у првој половини претходне године била ограничавајући 

фактор у појединим општинама Округа, затим у складу са могућностима 

ангажовања колега из просвете у складу са обавезама према школском 

календару, као и  према активностима на  реализовању Програма рада 

Градске библиотеке Чачак. 

Планом рада Подружнице за 2022. било је предвиђено одржавање два 

скупштинска заседања, пролећно и јесење, као и пратећи едукативни 

програм, затим наставак унапређења стручног рада, промоција стручних 

гласила, сарадња са Друштвом школских библиотекара Србије, посебно са 

Стручним већем Друштва за Моравички округ и активно учешће у раду 

стручних тела-Секција и Комисија БДС, учешће у раду XIX Конференције БДС 

у децембру 2022, присуство Форумима Друштва на актуелне теме и др. Са 

задовољством констатујемо да је предвиђени План у највећем делу активности 

остварен, уз одржавање јесењег скупштинског заседања праћеног 

едукативним програмом. Дакле изостало је пролећно заседање Скупштине 

Подружнице из наведених разлога, али очекујемо да ће та и све друге 

активности бити реализоване током  2023.  

Напомена: Подружница је претходну годину завршила са 51 активним 

чланом, што је уједно и највећи број чланова који је ова Подружница до сада 

имала. 

-Јесења Скупштина Подружнице одржана је 18. октобра 2022. у Норвешкој 

кући – Кући српско-норвешког пријатељства у Горњем Милановцу, у сарадњи 

са колегама из општинске библиотеке „Браћа Настасијевић“ и Музеја 

Рудничко-таковског краја, уз присуство 29 чланова Друштва. Том приликом, у 

складу са прихваћеним дневним редом, усвојен је Записник са претходне 

Скупштине одржане 24.12.2021. , затим прихваћено кратко излагање о 

активностима Подружнице током актуелне године, као и кратко саопштење 

Дубравке Илић, праћено видео-презентацијом. Посебно интересовање 

изазвало је обраћање др Богдана Трифуновића, председник БДС, праћено 

видео-презентацијом о присуству 87. Конгресу ИФЛЕ, одржане у Даблину у 

јулу 2022. године. Такође је констатовано да је значајно интересовање стручних 

и просветних радника за чланство у Подружници БДС, никад већи број чланова, 
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позитивно је оцењена све боља сарадња са ДШБС, а планиране су и 

активности за 2023. Усвојен је предлог да се одржи прво заседање Скупштине 

Подружнице МО  у Библиотеци општине Лучани у Гучи 17.2.2023. на Дан те 

установе, уз отварање Изложбе „Библиотеке Моравичког округа“ која није до 

сада  представљена у лучанској општини, уколико техничке околности буду 

дозволиле, а ако не , онда свакако да се друго, јесење заседање Скупштине 

одржи по том предлогу у Библиотеци у Гучи. Такође је обновљен позив на још 

ближу сарадњу међу свим типовима библиотека Округа, учешће радовима у 

стручним гласилима и на све активности које ће унапредити струку и сарадњу 

у МО. 

Након одржане Скупштине присутни чланови су организовано обишли 

сталну поставку Музеја рудничко-таковског краја смештену у Кући српско-

норвешког пријатељства, уз стручна објашњења колегинице Мирјане 

Мокровчак-Глишовић из специјалне библиотеке Музеја. Галерију Музеја у 

Горњем Милановцу уз стручно вођење директора Музеја историчара 

Александра Марушића, и посетили Музеј Другог српског устанка у Такову. 

Чланови Подружнице су током године активно радили у оквиру стручних 

тела БДС:  

-Секције за јавне библиотеке 

-Секције за културне и образовне програме библиотека 

-Секције за дигиталну трансформацију библиотека 

-Секције за завичајне фондове 

-Секције за матичне библиотеке, на чијем је састанку, 30.5.2022. у НБС 

Дубравка Илић представила Приручник за школске библиотекаре 

Библиотечке компетенције за XXI век, и говорила на тему проблема у раду 

школских библиотека и начина за њихово превазилажење. 
-учествовали су у раду Форума БДС који су одржавани током године на 

актуелне теме из области струке, посебно у већем броју на Форуму 

одржаном 27.10 2022.  

- у оквиру 65. Међународног сајма књига у Београду, на тему Секције и 

комисије БДС: потребе и могућности стручног удруживања и повезивања. 

-председник Подружнице МО и делегати Подружнице учествовали су у раду 

годишњег заседања Скупштине БДС, одржаног 22. 2.2022. у Београду 

-чланови Подружнице за МО присуствовали су и имали  значајно учешће у 

раду 19. Међународне конференције БДС.14-16. децембар 2022. , а излагања 

праћена видео-презентацијама на Конференцији имали су библиотекари 

чачанске Библиотеке: 

-Мирко Дрманац: Музика као манифест: сарадња Градске библиотеке и 

Музичке школе у Чачку у пројекту продукције песме Највећи свет, 

-Марија Радуловић: Повезивање библиотека у радзвоју апликације Букмаркер: 

искуство сарадње у е-окружењу, 

-Дубравка Илић:  Cobiss у школским библиотекама Србије (Панел сесија 

Конференције, којој је присуствовао и један број чланова Подружнице 

школских библиотекара и директора школа , од првих осам школа у Србији 

које су укључене у рад у поменутом програму, које су уствари првих осам 

школа МО у програму Cobiss. Успешна сесија  на којој су такође учешће 
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имали представници ИЗУМа из Марибора, ВБС Центра НБС и председнице 

ДШБС, показала је  колико повезивање и  сарадња, како у оквиру струке и 

институционалног рада, толико и на нивоу асоцијација БДС И ДШБС дају 

одличне резултате на унапређењу стручног рада посебно када су школске 

библиотеке и њихов специфичан статус у питању.   

-чланови Подружнице, библиотекари чачанске Библиотеке писали су у 

часопису за теорију и праксу библиотекарства „Библиотекар“, св.1 ,2022. 

година, Зборнику радова са 18. Међународне конференције 

Библиотекарског друштва Србије, Крагујевац, од 14. до 16. децембра 2021. 

године : После 2020: нове прилике и перспективе. 

-константно су се одвијале активности на сарадњи у Подружници, стручној 

помоћи и обезбеђивању праћења домета струке, унапређењу статуса 

стручних радника, као и сталном повећању чланства у Подружници Друштва и 

информисање колега о значају повезивања и сарадње. 

 

На почетку Извештаја о раду Подружнице за 2022. наведено је да  је у 

плану да одређене активности које стицајем околности нису реализоване у 

претходној, буду део Плана за 2023. Планиране активности: 

-одржавање пролећног заседања Скупштине Подружнице МО планирано је 

за 27.2.2023, у Градскпој библиотеци Чачак, на којој ће, осим разматрања 

Записника са Скупштине од 18.10.2022. , Извештаја о раду и Плана за 2023. као 

и других питања која буду актуелна члановима за дискусију, бити одржана и 

промоција новог, 28. броја Гласа библиотеке, часописа за библиотекарство и 

информациону науку , који је чачанска Библиотека објавила за 2022. годину 

-одржавање другог, јесењег заседања Скупштине, вероватно у септембру или 

октобру 2023. године у Библиотеци општине Лучани у Гучи, као и отварање 

изложбе „Библиотеке Моравичког округа“, уз реализацију још неких 

едукативних садржаја, након договора  

-учешће у раду стручних тела Друштва, већ помињаних Секција БДС, уз могуће 

укључење још неких чланова у рад и других Секција 

-присуство и учешће у раду Форума БДС 

-присуство и учешће у раду 20. Међународне конференције БДС 

-објављивање радова у стручним часописима 

-активности на даљем увећању броја чланова 

-активнији рад на повезивању и сарадњи са ДШБС, посебно рад на 

унапређењу струке, повећању броја школа које ће бити укључене у рад у 

програм  Cobiss, још значајнија сарадња свих типова библиотека МО и рад на 

побољшању статуса запослених у струци, и става о њој , не само у оквиру 

стручне библиотечке јавности, већ и на ширем друштвеном нивоу. 

 

председник Подружнице: Дубравка Илић 

секретар Подружнице: Тијана Бежанић 

 

Примљено: 10. 2. 2023. 

Деловодни број додељен: 10. 2. 2023. 
 


