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Сажетак: Рад даје преглед најважнијих активности ДШБС у периоду између редовних 

годишњих Скупштина 2016. и 2017. године. 
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Почев од школске 2015/2016. године и примене Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег 

образовања и васпитања, положај школских библиотекара у Србији додатно се погоршао.  

Статус школског библиотекара никако да се изједначи са положајем других 

запослених у просвети и култури, јер су школске библиотеке наставиле да и даље буду 

првенствено места за збрињавање технолошких вишкова. Наравно, горући проблем наше 

државе – негативан природни прираштај, рађање све мањег броја деце и дугогодишње 

смањивање броја ученика, утичу и на смањење норме наставника, а најједноставније је 

збринути пет наставника са по 10% норме у школској библиотеци. С друге стране, имамо 

библиотекаре који су остали без посла или без дела норме. Постојеће стање нашег 

образовног система, усред информатичког доба, интернета и паметних телефона, није 

препознало школског библиотекара као адекватну особу која у школи доприноси 

унапређењу образовно-васпитног процеса кроз све аспекте свог рада.  

БИБЛИОТЕКАРИ СРБИЈЕ, УЈЕДИНИТЕ СЕ 

Рад ДШБС између две Скупштине (2016–2017) 
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Друштво школских библиотекара у 2016. години одржало је две Скупштине. 

Редовна скупштина одржана је 8. априла 2016, а ванредна 19. новембра 2016.  

На редовној годишњој Скупштини, која је одржана у Земуну, у Дому ученика 

„Змај”, кроз свечани део програма обележена је десетогодишњица рада ДШБС. „Школски 

библиотекари, ја се клањам вашем позиву”, речи су академика Матије Бећковића, који се 

скупу обратио беседом о читању, значају књига и библиотека, као и о важности професије 

школског библиотекара. Уприличена је додела награда ученицима поводом Конкурса 

„Библиотеке су чудесни светови”. Сви присутни уживали су у програму, слушали беседе, 

рецитале и музичке интерпретације ученика и упознали се са радом Друштва школских 

библиотекара Србије у протеклих 10 година. Додељене су, такође, захвалнице и повеље за 

сарадњу и допринос раду Друштва. Честитамо првих 10 година!  

У радном делу скупштине изабрани су нови чланови Управног одбора: Мира 

Меглић, Слађана Галушка, Јелена Пакашки Ђурђев, Светлана Аћимовић, Жељко 

Марчетић, Мирјана Дендић и два члана Надзорног одбора: Олга Васић и Снежана Гига. 

Чланови којима није истекао мандат су: Драгана Пешић Главашевић, члан УО и Тања 

Маљоковић, члан НО. За председника Друштва изабрана је Мира Меглић. Предложене су 

и усвојене промене Статута које су се односиле на укидање Суда части, секција, промену 

седишта Друштва и др. 

Од априла 2016. године ново седиште Друштва пријављено на адреси Геолошке и 

хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, која се налази на Вождовцу, у улици 

Есад Пашина 26. 

До треће ванредне Скупштина ДШБС, одржане 19. новембра 2016. године у ОШ 

„Свети Сава” у Београду, дошло је због оставке члана УО, Јелене Пакашки Ђурђев, која од 

јуна није обављала секретарске послове, па је било неопходно изабрати новог члана. 

Потребно је било изабрати и нове чланове НО, јер су Олга Васић и Снежана Гига дале 

оставке. На скупштинској седници, поред предлога за побољшање рада Друштва, боље 

комуникације и струковне сарадње библиотекара, изабрани су нови чланови НО: 

Слободанка Сундаћ и Наташа Стoјиљковић из Београда. За члана УО који ће обављати 

секретарске послове, изабрана је Јасмина Станков из Ченте. Током 2016. за евиденцију 

редовних чланова урађена је електронска приступница. Тако се сви подаци о члановима 
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прикупљају на једном месту, доступни су и могу послужити као основа за формирање базе 

чланова. 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја упућена су 4 дописа у 2016. 

години поводом доношења и примене Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и 

васпитања. У септембру 2016. године обратили смо се министру просвете Младену 

Шарчевићу, тражили пријем и назначили предмет разговора по областима: 

1. статус професије школског библиотекара; 

2. заступници школских библиотекара у МП и НПС; 

3. законодавна и правна регулатива за школске библиотеке; 

4. стандарди компетенција школског библиотекара; 

5. улога школских библиотекара у развијању образовних стандарда и међупредметних компетенција. 

У новембру 2016. године библиотеке основних школа у Србији први пут добијају 

средства за обнављање књижног фонда према броју ученика и степену развијености 

општине. 

Дана 20. децембра 2016. године, у Медицинској школи у Београду (Звездара), 

одржан је састанак Министра просвете науке и технолошког развоја са стручним 

сарадницима. Министар је исказао спремност да се доношењем нових законских прописа 

унапреди статус стручних сарадника. Посебно је нагласио да је положај библиотекара лош 

и да га треба мењати. Позвао је стручне сараднике да се укључе у измене законских и 

подзаконских аката и дају предлоге у вези са њиховим садржајем. На наше обраћање 

Министарству просвете, одговор је стигао тек у марту 2017. године, када су представници 

школских библиотекара позвани на разговор са државним секретаром Анамаријом Вичек. 

Тражила је да доставимо у писаној форми наше примедбе и правна акта која регулишу 

област школског библиотекарства, што је и учињено. 

Како Београдска подружница, једна од највећих по броју школа и библиотекара 

није била активна неко време, одржана су два састанка, са председницима општинских 

актива библиотекара. За председника је изабрана Маријана Петровић, која ради у XIV 

београдској гимназији. Одмах је предузела кораке да формира базу Београдске 
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подружнице и пронађе контакте и податке о школама и библиотекарима. Обратила се на 

све пронађене адресе библиотекара и позвала их на сарадњу. 

У сарадњи Општинске библиотеке „Милутин Бојић” и Актива школских 

библиотекара Палилуле, одржане су још две трибине у 2016. години. Пета трибина 

„Библиотеке у облацима” одржана је 11. маја 2016. године. Гости трибине били су: Мира 

Меглић, председница Друштва, Милена Бићанин, одборник у Скупштини града и бивша 

директорка ОШ „Дринка Павловић” и Дејан Ристић, историчар, бивши управник Народне 

библиотеке Србије. Разговарало се о актуелним дешавањима у школском библиотекарству, 

могућностима популаризације школских библиотека и међународним искуствима.  

Гости шесте трибине с циљем подршке школским библиотекарима и размене 

искустава, одржане 30. новембра 2016. били су: Мирко С. Марковић, руководилац 

Интернет клуба и бивши саветник за посебне пројекте БГБ-а, Биљана Несторовић, 

директорка Градске библиотеке у Лајковцу и Сања Вукосављевић, библиотекар у VIII 

београдској гимназији. 

Председница ДШБС Мира Меглић присуствовала је Форуму Библиотекарског 

друштва Србије одржаном у НБС, 8. 9. 2016. Присуствовало је преко 120 библиотекара из 

свих крајева Србије. Током троипочасовне сесије дискутовало се o стручним звањима, 

рационализацији у библиотекама, о међусобној сарадњи јавних, школских и специјалних 

библиотека и професионализацији струке. 

У Основној школи „Свети Сава” у Београду 19. и 20. маја 2016. године Анђелка 

Танчић и Слађана Галушка реализовале су семинар „Сарадња школских библиотекара и 

наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености 

ученика”, акредитован као семинар ДШБС. Семинар је похађало 9 полазника. 

На предлог Слађане Галушке, Друштво је поднело пријаву за реализовање 

пројекта „Писмености за 21. век и Оштро Перце” на јавном позиву за финансијску 

подршку Центра за промоцију и популаризацију науке, у мају 2016. године. Нису одобрена 

средства за аплицирани пројекат. На предлог Слађане Галушке, Друштво је 12. августа 

2016. године конкурисало програмом под називом „Оштро Перце и писмености за 21. век” 

на Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, 
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науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним и осталим непрофитним 

организацијама. Нису добијена средства ни за овај пројекат. 

ДШБС подржава пројекте „Оштро Перце” и „Читалићи”, пројекте који подстичу 

читање, побољшање читалачке културе и развијање информационе и медијске писмености 

ученика, као и развијање вештина критичког читања и креативног писања, промовишу 

библиотеке као важна места за учење и развијање креативности ученика. 

У организацији ДШБС одржана су три стручна неакредитована скупа у 2016. 

години. Захваљујући Маји Радоман Цветићанин, која је окупила групу ентузијаста, и 

Драгани Пешић Главашевић, која је договорила одржавање скупа у Регионалном центру за 

професионални развој запослених у образовању у Нишу, 6. 10. 2016. одржан је скуп под 

називом „Библиотекари имају реч”. Излагачи су били: Драгана Пешић Главашевић, Мира 

Меглић, Весна Црногорац, Жељко Младеновић, Војкан Поповић, Маја Радоман 

Цветићанин и Соња Ђорђевић. 

Дана 2. 12. 2016. године у Лесковцу одржан је стручни скуп под називом „О 

читању је реч”, са темама и предавачима који су учествовали у Нишу, а на иницијативу 

Весне Филиповић, школског библиотекара и председника Подружнице за Јабланички 

округ. Она је у сарадњи са ДШБС и Регионалним центром у Лесковцу организовала скуп. 

Модератор догађаја била је Драгана Пешић Главашевић. Скупу је присуствовало преко 70 

колега, библиотекара и наставника, које је занимала ова тема. Стручни скуп у Лесковцу је 

изузетно професионално организован.  

У Београду је 19. 11. 2016, у ОШ „Свети Сава”, одржана трибина под називом 

„Библиотекари, сарадња је важна”. Присуствовало је 33 библиотекара. Тема је била 

сарадња – од сарадње библиотекара и наставника у школи, међусобне сарадње школских 

библиотекара, са јавним библиотекама у локалној и широј средини, до струковне сарадње 

два библиотекарска друштва у Србији. Представница БДС била је Маша Младеновић.  

 На Међународној конференцији Библиотекарског друштва Србије „Корисници 

библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције”, одржаној 13. и 14. 

децембра 2016. у Народној библиотеци Србије, учествовала су и четири школска 

библиотекара, чланови Друштва школских библиотекара Србије, два у оквиру сесије Деца 

и млади и један у оквиру сесије Нове тенденције – Весна Филиповић Петровић (Основна 
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школа „Васа Пелагић”, Лесковац), Слађана Галушка (Основна школа „Милорад Мића 

Марковић”, Мала Иванча) и Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић (Основна школа 

„Душан Јерковић”, Ужице). 

Састанак представника ДШБС Слађане Галушке и Мире Меглић, са председником 

БДС Богданом Трифуновићем и секретаром Бојаном Вукотић, одржан је у НБС 24. јануара 

2017. године. Било је говора о заједничким активностима, промовисању улоге школских 

библиотекара, матичним функцијама, аутоматизацији библиотечког пословања, 

дигитализацији уопште – семинарима, стручном усавршавању и заједничком обраћању 

Министарству просвете и културе, у вези са проблемима школских библиотекара. 

Договорено је потписивање протокола о сарадњи два друштва. 

Награду Друштва школских библиотекара Србије „Мина Караџић” за најбољег 

библиотекара 2016. године, понеле су две библиотекарке – Мирјана Радовановић Пејовић 

из Ужица и Роксанда Игњатовић из Београда, које по образложењу комисије свој посао 

обављају са много љубави и посвећености, радећи и више од онога што је предвиђено 

планом и програмом. 

Предлози да се интензивира и продуби сарадња Друштва кроз рад и оснивање 

подружница, да се континуирано ради на повећању броја чланова и њиховом, тачније 

нашем повезивању, и даље су актуелни. 

 

Мирјана Радовановић Пејовић 

 


