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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ    

БРОЈ 238-2/15    

ДАТУМ 12.2. 2015.    

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2   

   

                                               Записник  

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србије одржаног у Ваздухопловној академији у 

Београду 6.2.2015. године 

 

    Састанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Роксанда 

Игњатовић, Гордана Лукић, Маја Радоман Цветићанин, Славица Петровић, 

Зорица Смиљанић, Јелена Бабић, Љиљана Ђорђевић и Наташа Марковић 

Атар.  

   Такође су били присутни и сви чланови Надзорног одбора: Славица 

Петровић, Бранислава Максић и Жељко Марчетић. 

  Састанак је почео у 14 сати и 20 минута. 

 

           Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 

текуће седнице 

2. Извештаји о раду Друштва за 2014. годину 

3. План рада Друштва за 2015. годину – разматрање и усвајањe предлога 

4. Сајт Друштва 

5. Текућа питањa 

 

 

1. тачка 

 

      Председница Друштва Роксанда Игњатовић отворила је састанак 

поздрављајући присутне. Истакла је да је боље да се убудуће што више 

одлука донесе на састанцима уживо, па је предложила да због тога будемо 

конкретнији у излагању. Упознала је присутне са Дневним редом. На питање 

да ли се сви слажу са записником са претходне седнице, одржане 

електронским путем, сви су потврдно одговорили осим Љиљане. Она је 

истакла да није тачно оно што је истакнуто у том записнику, а односи се на 

њено противљење да се склопи уговор са Лазаром као креатором сајта.  
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Да не би било забуне, она је истакла да нема ништа лично против Лазара јер 

га и не познаје. Заступа идеју да треба да се формулише добар уговор 

између Друштва и креатора сајта, у којем ће бити прецизиране обавезе и 

права обе стране. Нагласила је да такав уговор треба да састави правник. 

Роксанда је одговорила да је Записник у електронској форми већ био на 

усвајању и Љиљана тада није имала примедби.  

     Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

2. тачка 

 

     Роксанда је подсетила присутне да се на Скупштини подноси Финансијски 

извештај као и Извештај о раду Друштва за протеклу годину. Финансијски 

извештај сачиниће Теа тим који води финансијско пословање Друштва. Што 

се тиче Извештаја о раду Друштва у 2014. години, Роксанда је присутнима 

рекла да ће га писати заједно са секретаром и дала јој реч да, према 

претходном договору, саопшти у тезама концепцију будућег Извештаја.  

      Као секретар захвалила сам се колегама на поштовању договора да 

материјале за Извештај пошаљу до одређеног рока. Добили смо богате 

садржаје које ћемо максимално искористити. Прочитала сам тезе које ће 

садржати будући извештај. Сви су се сложили са предложеном концепцијом. 

     Предложено је да се укључи што више подружница како бисмо добили 

извештаје о њиховом раду. Одређен је датум 20. 2.2015. као крајњи рок да 

се пошаљу извештаји актива и подружница. За писање Извештаја о раду 

ШБС у 2014. години рок је крај марта. 

      Роксанда је рекла да је на меморандуму Друштва послала Писмо 

подршке Тањи Перовић из Матичног одељења у БГБ, на адресу директорке 

Јасмине Нинков, али да још није добила никакав одговор. Ово писмо је више 

морални чин ДШБС и показатељ да смо ми, школски библиотекари, вољни да 

сарађујемо са БГБ. 

   Дана 23.12.2014. год. Роксанда  је као председница ДШБС била у БГБ на 

Саветовању о развоју издаваштва у Србији. Удружење издавача Србије је 

као организатор окупило представнике градских и републичких власти, као 

и представнике Библиотекарског друштва Србије, Библиотеке Града, 

Народне библиотеке Србије, Министарства просвете. Роксанда је имала 

краће излагање о стању у школским библиотекама и могућностима за 

превазилажење проблема набавке књига. 

      Говорећи о активностима крајем прошле године, Роксанда је рекла и то 

да се налази у тиму за израду стандарда компетенција за стручне сараднике. 
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Позив за суделовање у овом пројекту добила је од Елеоноре Влаховић из 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

      Присутне је Роксанда обавестила да се 21.1.2015. састала, ради 

потписивања уговора, са ауторима електронског семинара: Слађаном 

Галушком, Анђелком Танчић и Горданом Љубановић. Уговори су састављени 

на основу свих уплата полазника. Завршни сусрет после одржаног 

електронског семинара био је 24.1.2015. год. у ОШ „Ђорђе Крстић“ у 

Београду, где је Роксанда ишла да би полазницима однела уверења о 

завршеном семинару. Износ трошкова за послужење био је 3500,00 динара. 

Ауторке су, на основу уплаћених котизација, добиле следеће износе 

хонорара: Слађана и Анђелка по 4300,00 динара а Гордана 3965,00 динара. 

      Један од полазника електронског семинара био је и Жељко, који је овом 

приликом изјавио да је семинар био напоран, занимљив и користан и 

препоручио га је заинтересованима. 

3. тачка 

 

     У оквиру тачке План активности за 2015. годину, Роксанда је поставила 

питање када и где заказати Скупштину. Важно је да дође што већи број 

школских библиотекара па је добро решење послати им позив преко 

школских управа. Треба нагласити да ће се за долазак на Скупштину добити 

8 (осам) сати стручног усавршавања у оквиру установе. Предложене су 

следеће основне школе: ОШ „Дринка Павловић“, ОШ“Јосиф Панчић“ и ОШ 

„Краљ Петар“. Треба проверити где је могуће организовати ово окупљање. 

Што се времена тиче, предложен је петак крајем марта или почетком априла. 

      Као тему предавања на Скупштини Роксанда је предложила следећу: 

Завичајна збирка  у школској библиотеци. На важност теме Завичајна збирка 

указала је Марина Митрић из НБС са којом је Роксанда разговарала почетком 

јануара. Роксанда је тада предложила да се у оквиру ове теме говори о 

развијању свести деце и младих о важности очувања и дигитализације 

културног наслеђа завичаја. Предложено је да се на Смотру позове неко из 

Завичајног одељења Народне библиотеке Србије. 

      Што се тиче плана да се организује међународни скуп, предлог је да се 

скуп одржи крајем септембра и да буде посвећен теми везаној за статус 

школских библиотекара и школских библиотека. 

     Зоричин предлог да се организује једнодневна трибина на којој ће 

школским библиотекарима бити понуђена тема Избор савремених наслова за 

слободно читање за децу и младе – једногласно је прихваћен. Предложено је 

да се позове неки универзитетски професор који изучава ову књижевност. 
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Такође је предложено да се упути позив неком од савремених писаца, па су 

поменути Јасминка Петровић, Урош Петровић, Симеон Маринковић... 

      Зорица је предложила књижевна дела која нису идеолошки обележена. 

Сматра да су добри примери из скандинавске и руске књижевности за децу. 

Проблем је доћи до тих наслова. 

     Роксанда је подсетила да је трибина стручни скуп и да се мора пријавити 

ЗУОВ-у, као и да је у новембру донета одлука за све стручне скупове у 

организацици ДШБС према којој 10% од уплата иде на рачун Друштва. 

Предложила сам да котизација за трибину буде симболична: 400 или 500 

динара, као пре неколико година у ОШ „Ратко Митровић“ на Новом Београду. 

Предлог су сви  прихватили.  

      Што се међународне сарадње тиче, Роксанда је предложила да се ове 

године ДШБС учлани у међународну организацију IASL. Чланство у овој 

организацији постављено је као циљ још приликом оснивања Друштва. 

Чланарина је у износу од 40$ (четрдесет долара) и уплаћује се једнократно. 

Организација својим члановима нуди корисне материјале и конкурсе 

занимљиве библиотекарима и деци. Роксанда сматра да  овим учлањењем 

школски библиотекари Србије добијају више могућности да унапређују свој 

рад, као и да својим идејама и активностима допринесу развоју школског 

библиотекарства у свету. 

         Говорећи о односу издавача и школских библиотекара, Роксанда је 

рекла да они желе сарадњу са нашим друштвом како би решили проблеме са 

набавком књига за школске библиотеке. Народна библиотека Србије је 

склопила протокол о сарадњи са Удружењем уздавача и на основу тога 

издавачи јој шаљу непродате књиге. Зато Роксанда предлаже да и ДШБС 

склопи уговор са Удружењем издавача како бисмо решили проблем 

снабдевања школских библиотека књигама. Предлог је прихваћен. 

       Љиљана је рекла да се библиотекари могу обратити писмом Одељењу 

поклона у НБС и да је она на овај начин добила од њих књиге за школску 

библиотеку. 

      Роксанда је прочитала и Предлог споразума са „Библиотеком плус“.  

Предмет овог Споразума је континуирано остваривање различитих видова 

сарадње између „Библиотеке плус“ и Друштва у областима као што су: 

реализација пројеката од важности за развој школског библиотекарства, 

организација активности које су значајне за унапређење медијске културе и 

информационе писмености ученика, наставника и библиотекара. Сви су се 

сложили да се потпише овај споразум. 
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     Као главни уредник часописа Школски библиотекар, Маја је истакла да је 

сталан проблем недостатак адекватних текстова. Пошто је и сада тако, 

предложила је да се сада не објави планирани број, већ у јуну. Бранислава 

је предложила да се уведе рубрика Примери из добре праксе и да на тај 

начин можда придобијемо више људи. Маја је рекла да због великих обавеза 

у школама и око „Читалића“ не може више да обавља функцију главног 

уредника. Предлаже да то преузме неко други. Роксанда је предложила да 

заједничким напорима до Скупштине припремимо нови број, као и да се 

промене термини објављивања часописа – уместо досадашњих, можда је 

боље да то буду март и октобар. Предложено је да на Скупштини изаберемо 

нове чланове редакције и главног уредника. На Мајино питање да ли за 

часопис могу да  пишу само чланови Друштва, одговорено је да то не може 

бити критеријум. Бранислава је нагласила да једини критеријум може бити 

квалитет текста.   

4. тачка   

 

      Питање сајта и даље није решено. Роксанда је нагласила да сајт још 

увек није завршен. Са Јеленом се договарала о садржајима који треба да 

буду постављени. Јелена је одговорила да је Лазар завршио сајт уз мало 

кашњење. Постојао је проблем са претходним аутором сајта, Ивицом и са 

куповином домена. Истакла је да је сав добијени материјал она поставила. 

Такође је нагласила да је Лазар  сајт завршио са малим кашњењем, а добио 

је само део новца. Остало је још 10000 динара да му се исплати. Роксанда је 

одговорила да је договор на састанку УО у мају био да се радна верзија сајта 

уради до краја те недеље. Рок се продужио а Јелена се у јуну електронски 

обратила Роксанди обавештавајући је да ће јој у изради помоћи ученик, али 

да то неће трајати дуже од недељу дана и да највероватније неће коштати 

више од 50 евра. Накнадно се испоставило да се ради о матуранту, те да 

треба сачекати још месец дана да он положи пријемни испит за факултет. 

Сачекали смо да прође и летњи распуст, а сајт је у недовршеном стању 

почео са радом средином септембра. Потребно је пренети старе записнике са 

претходног сајта. Сада нема трагова о раније одржаним семинарима и 

активностима Друштва. Такође је неопходно дефинисати активности 

Друштва и актуелности. Као уредник сајта, Јелена је рекла да ће поставити 

извештаје са ранијих семинара, записнике са састанака, корисне линкове...  

Сматра да је потребно да јој колеге шаљу материјал погодан за сајт. 

Инсистирала је  на томе да је сајт завршен и да ће она надаље постављати 

све што треба да се нађе на сајту. Такође је нагласила да је Лазар израдио 

сајт и на њега поставио одговарајући садржај а да она поставља нове 

садржаје и да је одговорна за све мањкавости у погледу неажурирања. 



Друштво школских библиотекара Србије     
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија                     
тел: +381 069 3984727     
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs    
веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs     

   

  

 
жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска 42-44, Београд   

  ПИБ: 104730308    матични број: 17674544   
  

              

     Славица је предложила да се састави такав уговор са Лазаром према 

којем ће он добити новац за то што је урадио и помоћи Јелени ако јој то буде 

потребно.   

Предложено је и да се са Лазаром сачини уговор према којем је он аутор 

сајта, да је за тај посао исплаћен и да нема више овлашћења у вези са 

сајтом.  

      Маја је предложила да се на сајту објави обавештење о чланарини за 

ДШБС за 2015. годину. 

    Састанак је завршен у 16 сати и 30 минута. 

 

    Секретар Друштва                                                         

Наташа Марковић Атар     

       

 

                                                                                  Председник Друштва 

     

                                                                                   Роксанда Игњатовић 

                                                                             

                                                                                             

                                                  


