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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ   

ДАТУМ 19.6.2015.   

   

  

Поштовани, 

Обраћамо Вам се као Друштво школских библиотекара Србије, чији је 

задатак да заштити квалитет рада школа, школског библиотекарства и 

статус школских библиотекара. Недавно су донета два 

документа: Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 

васпитања и Правилник о критеријумима и стандардима за 

финасирање установе која обавља делатност средњег образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 36/2015), чија примена 

почиње од школске 2015/16. године. Правилници предвиђају смањење 

броја извршилаца на пословима школског библиотекара или смањење 

процента њиховог радног времена. 

Да бисмо скренули пажњу јавности и надлежних институција на 

несагледиве последице до којих би довела примена ових докумената, 

позивамо Вас да нас јавно, на начин који Ви сматрате адекватним, 

подржите у борби за школске библиотеке. 

Улога школске библиотеке је важна и подразумева: 1) обављање 

библиотечко-информационе делатности (прикупљање, обраду, чување 

и давање на коришћење библиотечке грађе и извора); 2) реализацију 

и унапређивање образовно-васпитног рада школе; 3) активности на 

којима се заснива културни живот школе. Смањење радног времена 

или отпуштање библиотекара обесмислило би и учинило немогућом 

мисију школске библиотеке. 

У школским библиотекама се, поред наставних, одвијају ваннаставне и 

пројектне активности, развија информациона и медијска писменост, 

интердисциплинарна сарадња, тако да ученици, захваљујући раду 

библиотекара, стичу вештине неопходне за будући живот и рад. У 

библиотеци уче како да користе информације, спроводе научна 

истраживања, пишу реферате, семинарске и матурске радове и 

учествују у активностима које подстичу испољавање и развијање 

њихових талената. 
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Школска библиотека представља и простор који се користи као 

читаоница пре и после наставе, па ту уче ђаци који за то немају 

услова код куће, као и они којима је потребна и законом 

загарантована додатна подршка у образовању. Због свега наведеног, 

школска библиотека би требало да представља интелектуално и 

културно језгро школе, уместо што се бори за опстанак! 

 

Надамо се да ћете препознати наше напоре да укажемо на 

незаменљиву улогу школских библиотекара и библиотека у 

формирању образованих и самосвесних грађана. Стога Вас позивамо 

да нам се придружите у апелу у име свих школских библиотекара, 

чији је рад драгоцен за школу, нашу просвету, културу и друштво у 

целини. 

 

                                       Управни одбор  

Друштва школских библиотекара Србије 

 
 

                                                                                                                                
 

 

                                                                                  Роксанда Игњатовић,      
                                                                                           

  
                                                                                                  

председник Друштва 
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