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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 

 

 

Програм рада у 2023. години 
 

 

Програм рада Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту: БДС) у 2023. 

години урађен је у складу са Статутом и досадашњом праксом у раду Друштва. 

 

1. Афирмација чланства и повећање броја чланова БДС 

 У 2023. години БДС ће у сарадњи са свим подружницама Друштва настојати да 

настави афирмацију чланства у удружењу у циљу повећања броја чланова. 

План је да у 2023. години број редовних чланова буде 850, што би било 

повећање од 5% у односу на 2022. годину. 

 

2. Подршка раду подружница и стручних тела Друштва 

 БДС ће у 2023. години давати пуну подршку за конструктивне и оствариве идеје 

подружница и стручних тела БДС, њихове иницијативе, предлоге, пројекте и редовне 

активности које проистичу из пословника о раду подружница и стручних тела БДС, 

Статута БДС и Програма рада у овој години. 

 

3. Повезивање на нивоу струке, заштита и унапређење професије 

 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. 

 

4. Издавачка делатност БДС у 2023. 

 Издавачка делатност БДС за 2023. годину предвиђа објављивање два броја 

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

са конференције „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара“. 

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

финансиран из пројеката код Министарства културе. 
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5. Организација XX Конференције са међународним учешћем, обележавање Дана 

библиотекара и додела награда БДС 

 Друштво ће у периоду 14-15. децембар 2023. године организовати 20. 

конференцију БДС са међународним учешћем у Врњачкој Бањи, обележити Дан 

библиотекара Србије и доделити награде Друштва, у сарадњи са Народном 

библиотеком „Др Душан Радић“ у Врњачкој Бањи, Народном библиотеком „Стефан 

Првовенчани“ у Краљеву и Подружницом БДС за Рашки округ. За потребе 

организације конференције и пратећих активности конкурисаће се са пројектом код 

Министарства културе и информисања. 

 

6. Учешће на Београдском сајму књига 2023. 

 За 2023. годину БДС планира наставак активности промовисања удружења, 

чланова, издања и активности на Сајму књига у Београду, за шта ће се конкурисати за 

опремање сопственог штанда код Београдског сајма и организацију скупова БДС током 

трајања Сајма књига у октобру 2023. 

 

7. Одржавање форума и вебинара БДС 

 БДС и у 2023. 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. 

 Друштво наставља и свој циклус вебинара, као доказану форму која омогућава 

комуникацију између колега и прилику за стручно усавршавање путем интернета. 

 

8. Чланство и сарадња са IFLA, сарадња са сродним удружењима и библиотекама 

 Друштво наставља да одржава редовно чланство у IFLA и у 2023. години. 

 БДС наставља сарадњу са партнерским удружењима у Србији и иностранству, 

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

библиотекама у Србији. 

  

9. Пројекти БДС у 2023. 

 У 2023. БДС ће радити на неколико пројеката који треба да обезбеде додатна 

финансијска средства и ресурсе за реализацију програма рада у овој години:  

- пројекат за библиотечко-информациону делатност (Министарство културе) 

- најмање један пројекат који ће иницирати стручна тела БДС 

- наставак реализације трогодишњег пројекта E-ROUTES из средстава ЕУ, као и 

апликација на конкурсу МК за пројекте подржане од стране међународних фондова. 

 

10. Одржавање изборне скупштине за избор органа БДС за мандатни период 2023-

2027. 

 У 2023. години истиче мандат актуелне управе БДС, па је у складу са Статутом 

неопходно организовати изборну скупштину за све органе удружења за наредни 

четворогодишњи период, у року не краћем од 30 дана од одлуке Скупштине БДС о 

расписивању избора у Друштву. 

 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 

Београд, фебруар 2023. 

 


