Друштво школских библиотекара Србије
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија
тел: +381 069 3984728
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 242-1/15
ДАТУМ 16.6.2015.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских
библиотекара Србије одржаног у ОШ „Бранко Радичевић“ у Београду
9.6.2015. године
Састанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Роксанда
Игњатовић, Гордана Лукић, Зорица Смиљанић, Драгана Пешић Главашевић,
Јулијана Брадић, Јелена Бабић и Наташа Марковић Атар.
Присутни су били и сви чланови Надзорног одбора: Мира Меглић, Тања
Маљоковић и Жељко Марчетић.
Зорица Смиљанић је дошла са 15 минута оправданог закашњења.
Састанак је почео у 13 сати и 20 минута.

Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда
текуће седнице
2. Правилници за финансирање школа – положај библиотекара,
реаговања, план даљих активности Друштва
3. Закључци, мишљења и упутства са састанка НО одржаног 29. маја
4. Активности Друштва у мају и договор око активности за наредни
период
5. Текућа питања

1. Тачка
Председница Друштва је отворила састанак и питала да ли се сви слажу
са претходним Записником и са предложеним Дневним редом.
Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. За овај Дневни
ред Јулијана је предложила допуне питајући о стандардима компетенција,
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Бази, Финансијском плану за 2015. годину, Финансијском извештају за
претходну годину и Плану рада Друштва за ову годину. Роксанда је
одговорила да ће о томе бити речи у оквиру одређених тачака Дневног
реда. Мира је предложила да сва ова документа добију сви чланови
Друштва који су платили чланарину.
2. Тачка
Отварајући ову тему, Роксанда је нагласила да је месец мај био месец
борбе за школске библиотеке. Новим правилницима за финасирање школа
угоржена је наша струка, па није време за поделе на оне који су мање или
више угрожени, као ни за оптужбе. Предложила је објављивање ванредног
броја часописа Школски библиотекар. Тај број би садржао сва писма
подружница и актива школских библиотекара које су колеге написале
поводом новог Правилника и послале на различите адресе.
Поводом састанка који су заказали секретари школа у ОШ „Лазар
Саватић“ у Земуну 12. маја 2015.године, а коме су присуствовале Зорица
Смиљанић, Јелена Бабић и Мира Меглић, председница је подсетила да смо
се 13. маја ове године састали у Тринаестој гимназији у Београду и у име
Друштва написали писмо којим смо истакли зашто се не слажемо са новим
Правилником. Групу која је састављала то писмо чинили су: Роксанда
Игњатовић, Жељко Марчетић, Слађана Галушка, Јелена Бабић и Наташа
Марковић Атар. Сви чланови УО и НО су исте вечери добили писмо ради
додатних корекција. Јелена Бабић га је сутрадан послала на договорену
адресу.
На састанку представника Уније синдиката просветних радника и
Министарства просвете, 26. маја, одлучено је да се Правилник повуче због
грешака и пропуста. Наредни корак је прецизирање детаља о раду
појединих стручних сарадника у школама. Роксанди је у МП речено да
Друштво треба да пружи конкретне предлоге за школске библиотеке и рад
библиотекара ради кориговања Правилника. Не треба да шаљемо
примедбе на постојећи. Колеге из Јужнобачке подружнице школских
библиотекара су чак планирале да у решавању новонасталих проблема
ангажују адвоката, али им је помоћница покрајинског секретара за
образовање саветовала да је боље да се ови проблеми решавају преко
синдиката. Роксанда је предложила да сада на састанку саставимо предлоге
за корекцију Правилника и да их пошаљемо Министарству. Сви су се
сложили са тим.
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Јулијана је предложила да се вежемо за Радну групу која учествује у
изменама Правилника. Ту групу чине представници неколико друштава:
директора, секретара, педагога. Сматра да је то боље од везивања за
синдикат. Питала је како смо остали без Радне групе формиране у ОШ
"Лазар Саватић“ на састанку почетком маја. Јелена је одговорила да су се
представници друштава тада договорили да свако друштво напише писмо
као реакцију на постојећи Правилник. Ми смо то урадили 13. маја. Радна
група је састављена од оних представника друштава који са организовали
састанак. Она наглашава да треба да идемо према препоруци, преко
синдиката.
Роксанда је предложила да се повежемо и са Радном групом и са
синдикатима.
Мира је рекла да из писма Друштва директора, које смо добили, испада
да је Унија сидиката успела да заустави примену новог Правилника и да су
они имали разговор у МП 5. јуна, а не Радна група.
Гордана је предложила да она сада конкретно прецизира критеријуме
за библиотекаре у средњим школама.
Реагујући на претходно, Јулијана је рекла да треба да идемо на три
колосека, при чему бисмо се поделили тако да Јелена контактира и
алармира сва сродна друштва и удружења, као и медије, Санда са
Министарством и синдикатима, а она са Радном групом. Поред
наведених, треба да будемо и са осталим друштвима и удружењима. То
писмо са нашим предлозома критеријума требало би да пошаљемо
Друштву за српски језик, Катедри за библиотекарство на ФФ, медијима,
Библиотекарском друштву Србије, Српском књижевном друштву,
Библиографском друштву... Роксанда је рекла да га може послати
представницима Уније синдиката.
Мира је обавестила да су састанку Актива школских библиотекара
Палилуле, одржаном 20. маја 2015. у ЕТШ «Раде Кончар» присуствовале
Весна Арсић из Библиотеке града Београда и Ивана Тодоровић из Народне
библиотеке Србије. Оне су пружиле моралну подршку библиотекарима у
вези са новим Правилником о цени услуга. Весна је, на постављено питање
колегинице Марине о матичности БГБ над школским библиотекама, која
обавезује на реаговање поводом правилника, позвала сутрадан Миру
Меглић, након договора са колегама из Матичног одељења, и тражила да
Актив упути званичан допис, на који су они одговорили. Допис подршке
Библиотеке града Београда Мира је проследила члановима УО и НО. Актив
библиотекара Палилуле је, такође, написао и своје примедбе Министарству
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просвете, па је Мирино питање било на које адресе треба да пошаље ова
документа.
Јелена се јавила за контакт са медијима, Јулијана за контакт са Радном
групом. Мира је предложила, што је прихваћено, да сви из УО треба да се
укључе и да раде у пару.
На Роксандино подсећање да сада треба да напишемо конкретне
предлоге, не жалбе и примедбе на постојећи Правилник, Гордана је прва
предложила да у средњим школама које раде у две смене треба да буду 2
библиотекара; ако школа има 16 одељења, треба да има 1 библиотекара, а
преко 16 одељења, до 2 библиотекара.
Мира је рекла да јој је Весна Арсић сугерисала да не стављамо у први
план број књига. То не би требало да буде главни аргумент јер је овај
критеријум неусаглашен у Правилнику Министарства просвете (5000) и
Министарства културе (3000). С друге стране, Јулијана је нагласила да број
књига, тј. јединица књижне и некњижне грађе треба да буде у првом плану,
да се у правилник врати или уместо новог и, што би критеријум броја
одељења изједначило са критеријумом броја књижних и некњижних
јединица; као други аргумент да се наведе специфичност делатности у оне
три тачке описа посла: образовно-васпитни, библиотечко-информацијски и
културно-информациони.
После неколико различитих предлога дошли смо до следећег заједничког
става за основне и средње школе:
 у школама до 16 одељења или до 5000 јединица књижне и
некњижне грађе – не мање од 0,5 извршиоца на месту
библиотекара;
 у школама од 16 до 32 одељења или 5000 и више јединица књижне
и некњижне грађе – 1 извршилац на месту библиотекара;
 у школама са више од 32 одељења или више од 10 000 јединица
књижне и некњижне грађе – 2 извршиоца на месту библиотекара.
 Из предлога се изузимају музичке и балетске школе, школе са
домовима ученика, као и школе за ученике са сметњама у развоју.
 Такође, ако школа која има издвојена одељења у том издвојеном
објекту има формирану библиотеку, не треба да буде обухваћена
предложеним ценусом.
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Јулијана је предложила да се за школе са издвојеним одељењима
наведе да уколико имају формиране библиотеке у издвојеним
одељењима, буду издвојене из критеријума раздаљине преко 2
километра.
За писање предлога јавиле су се Роксанда, Гордана, Наташа, Зорица и
Мира.
Договорено је да се предлози у електронској форми пошаљу
помоћницама министра просвете, надлежним за основно и за средње
образовање, као и да се у штампаном облику један примерак званично
преда на портирници Министарства просвете.
3. Тачка
Мира је рекла да је повод за упућивање Закључака, мишљења и упутства
Управном одбору ДШБС-а неблаговремено заказивање седнице УО и НО,
коју је иницирала Јулијана Брадић, а за коју се изјаснила већина чланова
УО у електронској преписци и затражила од чланова УО да изнесу свој став
поводом прослеђеног.
Отварајући дискусију у вези са Закључцима, мишљењима и упутствима са
састанка НО одржаног 29. маја, који су послати свим члановима УО,
Роксанда је изразила жаљење што је до овога дошло. Ради се о личном
мишљењу које није у сагласности са чињеницама, не доприноси решавању
проблема везаних за објављене Правилнике, нити бољем раду Друштва.
За реч се прва јавила Гордана. Рекла је да је на Јулијанин предлог да се
сазове састанак, већина одговорила да је пре за електронски, јер смо
недавно имали састанак - непосредно после Скупштине. На то је Жељко
додао да није било ни једног ни другог састанка, већ само преписка.
Јулијана се захвалила НО што својим примедбама помаже раду УО и
председнице. Предложила је да се убудуће уважи ова добронамера
примедба НО. Јулијана је такође предложила електронску комуникацију за
договоре, а физичке састанке када се ради о актуелним и горућим
питањима и проблемима. Истакла је да председник Друштва треба
званично да (почне и заврши дискусију) упути члановима УО позив ради
изјашњавања о томе да ли треба да сазове састанак.
Драгана је рекла да су обе врсте састанка добре, само зависе од питања
која треба решавати. Истакла је да је данашња тема захтевала сусрет.
Зорица, Јелена и Наташа сложиле су се да је бољи електронски пут ако је
нешто ургентно. Роксанда је истакла да сваки физички састанак захтева
организацију места и времена и посебне финансијске трошкове који
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покривају пут и скромно послужење. На примедбу да може и без
послужења, закључено је да је оно ипак неопходно јер састанци дуго трају.
Жељко је истакао да је циљ НО да уочи недостатке у раду УО и скрене му
пажњу на њих како се они не би поновили. Рекао је да треба разликовати
шта је преписка а шта седница. Ако је ситуација горућа, мора се одржати
физичка седница. За рутинске ствари можемо се договарати електронском
преписком. Ту преписку неко треба да води и да је затвори.
На крају ове тачке Мира је рекла да стиче утисак, с обзиром на дискусију,
да чланови УО нису пажљиво прочитали садржај који јасно упућује на
повреду Статута. Подсетила је чланове да је Статут ДШБС-а усклађен са
Законом о удружењима и да рад чланова Друштва подлеже законској
одговорности. Мишљења је да не можемо управљати Друштвом по
властитом нахођењу, већ да се морамо држати Статута Друштва и
Пословника о раду Управног одбора, где су јасно прецизиране надлежности
и поступања сваког органа.
Закључци, мишљења и упутства Надзорног одбора су усвојени већином
гласова.
Закључци, мишљења и упутства Надзорног одбора су саставни део
Записника и налазе се у прилогу.
4.Тачка
Роксанда је подсетила да смо се електронском преписком (14. И 15. маја)
договорили да Читалићима дамо финансијску подршку од 5000 динара.
Она је изнела своје утиске са завршнице Читалића у мају у Алексинцу, где
је присуствовала у име ДШБС.
У вези са питањем како да решимо проблем малог одзива чланова,
Зорица је рекла да је на састанку Актива школских библиотекара са
Звездаре предложено да се свим школама у Србији пошаљу писма о раду
Друштва и предрачуни за уплату чланарине. Тако би се многи библиотекари
укључили у Друштво. На Горданино питање колико је то изводљиво, јер
треба послати 1600 писама са предрачунима, колико има школа, Мира је
предложила да је боље послати Одлуку о чланарини, а Наташа је додала да
писмо о раду ДШБС и Одлуку о чланарини можемо послати школским
управама са молбом да их проследе школама са својих територија. Овај
предлог је прихваћен.
Јулијана је предложила да о овоме разматрамо касније, у августу.
Председница Друштва је предложила састанак подружница крајем
августа овај предлог је усвојен.
жиро-рачун: 205-113229-95 Комерцијална банка а.д. Светогорска 42-44, Београд
ПИБ: 104730308 матични број: 17674544

Друштво школских библиотекара Србије
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија
тел: +381 069 3984728
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Гордана је поставила питање како активирати крајеве у којима не
функционишу подружнице. О томе треба размислити.
Мира је предложила да се поделимо на више група (области рада) јер
ће следеће године бити 10 година од оснивања Друштва. То треба
обележити на адекватан начин. Из досадашњег рада треба извући поуке.
Предлог је прихваћен.
Јулијана је предложила да о подружницама и начину активирања
чланова разговарамо у августу. Предлог је прихваћен.
Што се часописа Школски библиотекар тиче, Роксанда је рекла да се од
2013. касни са објављивањем за један број. Предложила је да објавимо
ванредни број до краја лета, а тема да буде, нпр., Борба за библиотеке.
Треба позвати колеге да пишу о овој теми. (Већ је рекла да би сва писма
актива и подружница могла бити објављена у овом ванредном броју.)
Јелена је подсетила да је Маја Радоман Цветићанин, главни уредник
часописа, тражила да се промене датуми за објављивање часописа и да то
буде почетком априла и током октобра/новембра. Роксанда је рекла да смо
то већ утврдили. Мира је предложила да се установи редакција и да се
активирају колеге – да пишу. Истакнуто је да редакција званично постоји,
установљена је на Скупштини 2014. године. На Зоричино питање да ли је
реално да поред свих проблема (осипање чланства, недостатак
финансија...) часопис излази два пута годишње, Драгана је реаговала
рекавши да је часопис средство наше борбе и доказ да постојимо. Зато не
смемо одустати, неопходно је да излази бар двапут годишње. Сви су се
сложили са Драганом.
Роксанда је истакла да су стигла два лепа прилога за часопис: из Новог
Београда – Уђи у бајку (колегиница Тања Маљоковић), и из Калуђерице – Од
читања се расте (колегиница Снежана Гига).
Прихваћен је Мирин предлог да се на следећу седницу у августу позову
чланови редакције часописа.
Јулијана је предложила да Друштво распише конкурс за пројекте које би
оно подржало. Неопходно је формулисати правила конкурса и за тај посао
су се јавиле Зорица, Мира и Јулијана.
У вези са предлогом текста конкурса Путуј и не заборави да ми пишеш,
Зорица је предложила да бесплатну чланарину добију три библиотекара, а
да се у пропозицијама за све категорије наведе да рад може стварати један
ученик или група ученика. Зоричини предлози су усвојени.
Говорећи о наредним активностима, Роксанда је рекла да ће стручни
скуп, планиран за септембар, вероватно бити одржан 2. октобра у Народној
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библиотеци. То ће бити међународни регионални скуп, а планирана тема је
веза између закона и праксе: Шта је прописано и шта нам се догађа у
школском библиотекарству.
Циљ теме је унапређење регионалне сарадње и разматрање различитих
законских решења у другим земљама. Позване колеге су из Словеније,
Хрватске, Македоније , Републике Српске. Председница је истакла да нам
простор за овај скуп уступа Народна библиотека, и истовремено питала да
ли има предлога за финансирање скупа. Пошто их није било, Мира је
предложила да то остане за састанак у августу.
Јулијана је нагласила да треба да буде доста колега из наше земље и из
Републике Српске. Следеће године организација оваквих скупова треба да
иде као јавни конкурс, кроз јавни позив. Роксанда је одговорила да се о
овом скупу на УО дискутовало од прошлог маја, а да су консултације
обављане са проф. др Горданом Стокић Симончић и Светланом Јанчић.
На Мирино питање како иде процедура да уђемо у Национални
просветни савет, Роксанда је одговорила да се према њеном сазнању сада
на Скупштини усвајају раније прихваћени предлози за измене Закона о
основама система образовања и васпитања. Ово питање остаје за
решавање у будућности.
Што се сајта тиче, Јелена је рекла да је на старом домену и да нормално
ради. Она поставља информације. Сматра да треба писати Славици Јурић и
Ивици Ненадићу са захтевом да затворе стари сајт. Зорица је истакла да је
пре гашења старог сајта потребно пребацити сва документа са њега на нови
сајт. Јелена је поново нагласила да јој је потребна помоћ: треба јој
проследити информације које ће поставити на сајт. Предложено је да се ту
нађу и писма актива и подружница поводом новог Правилника.
5. Тачка
Говорећи о стандардима компетенција, Јулијана је рекла да је интересују
сазнања која о томе има председница и да Друштво треба да у томе
учествује, она може написати неке предлоге, али да ни у ком случају то не
може бити посао једног човека, па ни ње. Предложила је да јој се придружи
Роксанда. Она је предлог прихватила. Роксанда је рекла да је учествовала у
групи која је радила генерално за све стручне сараднике. Мања група из
ЗУОВ-а је наставила рад а она не зна докле су стигли. Јулијана је нагласила
да ми морамо учествовати у томе. Преложила је Роксанди да их као
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председник Друштва пита да ли можемо да пратимо то што раде јер смо
директно заинтересовани.
Драгана је пренела предлог Маје Радоман Цветићанин да Друштво са
Народном библиотеком Србије буде суорганизатор Читалића. То би
допринело бољем контакту Друштва са подружницама и ширењу актива.
Јулијана је одговорила да ће Друштво расписати конкурс за пројекте и
размотрити све предлоге. Није било других коментара.
У 17 сати и 15 минута Гордана је отишла са састанка јер је имала
аутобуску карту за 18 сати.
У вези са документима која су поменута у оквиру 1. тачке Дневног реда
(Годишњи план рада, Финансијски план и Извештај, Извештај о раду у 2014.
години...) Наташа је рекла да ће сва та документа проследити свим
члановима УО и НО.
Мира је питала да ли има новости у вези са Базом и да ли је Слађана
испунила обећање које је дала на Скупштини, у вези са Базом. Роксанда је
рекла да није. Предложила је Мири да се позабави тим питањем, што је она
и прихватила.
Питање Базе и даље није решено.
Чланови НО су имали питање да ли треба на њиховој службеној преписци
(записницима, мишљењима и извештајима) да стоји меморандум Друштва.
Мира је рекла да то није регулисано Статутом, и да је претходне документе
слала за архиву без меморандума.
Јулијана је рекла да је у рачун за телефон од 10 000 динара велики и да ће
покушати да нађе јефтинији пакет. (Такође је похвалила тему конкурса који
је Санда предложила.) Остали су коментарисали да то није тако велики
рачун на годишњем нивоу. Да би НО имао увид у финансије, Мира је
предложила да се за сваки састанак УО и НО припреми и поднесе извештај
о приходима и расходима између два састанка.
Састанак УО и НО је завршен у 17 сати и 40 минута.
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Секретар Друштва
Наташа Марковић Атар

Роксанда Игњатовић
Председник Друштва
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