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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 308 -2 /17
Датум: 5. октобар 2017. гoдине
Београд

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије
реализованог 2. новембра 2017. године електронским путем преко хенгаута,
са почетком у 20.10 часова
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић
(председник), Жељко Марчетић, Јасмина Станков, Светлана Аћимовић и Марко Ламбета.
Одсутни чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић Пејовић и Милица Спасић.
Присутни сви чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић, Слободанка Сундаћ и
Наташа Стојиљковић.
Састанак је почео у 20.10 часова.
Председница је констатовала да су сви добили радни материјал са предлогом дневног
реда, и да постоји кворум за одлучивање.
Није био предлога измене или допуне дневног реда, па је предложени Дневни ред
једногласно усвојен.
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Дневни ред:
Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 29. септембра 2017.
године
Организација доделе награда поводом конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“
Примери добре праксе
Чланство у ИАСЛ-у
Одговор Уставног суда Србије ; Примедбе на правилнике МПНТР
Споразум са Читалићима
Текућа питања
Текућа питања
ТОК САСТАНКА:

1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 29. септембра 2017. године
Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За
усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 29. септембра 2017. године, гласало је свих
5 присутних чланова УО.
2. тачка: Организација доделе награде поводом Конкурса „Лето без бриге, проведи крај
књиге“
Договорено је да додела награде ученицима буде одржана 15.11.2017. године у
Библиотеци „Владан Десница“, ул. Милентија Поповића 9 (Сава Центар), Нови Београд, у
пригодном програму у трајању од 12.00 до 15.00 часова.
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Програм ће почети уводним поздравом председнице Друштва, Мире Меглић, затим ће
Наташа Стојиљковић одржати радионицу са пристунима на тему читања, следи обраћање
Јасминке Петровић, па додела награде од стране чланова жирија или ауторке Конкурса,
Драгане Пешић Главашевић, у зависности од тога ко од њих буде присутан. Следи читање
првонаграђених радова.
Договорено је да на доделу награда позовемо само награђене ученике са пратњом,
јер нема простора за пријем похваљених ученика.
С обзиром да су идавачи поклонили 100-нак књига, одлучено је да ученици који су
освојили прво место добију по три књиге, за освојено друго место две, а треће по једну књигу.
Такође, првонаграђени ученици добијају и друштвене игре, у зависности од броја донираних.
Преостали део књига остаје за награде на следећем расписаном конкурсу.
Договорено је да ученици носиоци награда добију одштампане дипломе, донатори
захвалнице, а похвалнице у електронском облику ученици са просечном оценом 4,66 у првом
кругу гласања жирија.
Договорено је да позовемо чланове жирија и ауторку Конкурса Драгану Пешић
Главашевић да присуствују додели награда и да им обезбедимо путни трошак. Осим њих,
позвати и донаторе.
Наташа Стојиљковић се пријавила да сачини молбу за донирање слаткиша за
послужење на додели награде.
Марко Ламбета се пријавио да уради дипломе, захвалнице, похвалнице и рекламни
пано за донаторе. Потребно је доставити му до понедељка лого издавачких кућа.
Секретар Друштва је у обавези да имејлом обавести награђене ученике о месту и
времену доделе награда, као и да затражи повратну информацију о доласку и броју особа које
ће доћи, уз апел да се поведе рачуна о томе да је простор за доделу награда недовољно
велик. Потребно је да повратне информације буду дате закључно са 10.11.2017. године.
3. тачка: Примери добре праксе
Како предлагач за ову тачку дневног реда, Мирјана Пејовић Радовановић, није присутна
на састанку, договорено је да ову тему оставимо за следећи састанак.
4. тачка: Чланство у ИАСЛ-у
Како предлагач за оу тачку дневног реда, Мирјана Пејовић Радовановић, није присутна
на састанку, договорено је да ову тему оставимо за следећи састанак.
5. тачка: Одговор Уставног суда Србије; Примедбе на правилнике МПНТП
Договорено је да примедбе које има Друштво на правилнике МПНТР проследимо у
име ДШБС-а и преко Покрета слободних синдиката Србије.
6. тачка: Споразум са „Читалићима“
Понуда за склапање Уговора између Библиотеке „Вук Караџић“ Алексинац, ОШ „Вожд
Караџорђе“ Алексинац и Друштва школских библиотекара Србије, а поводом сарадње на
пројекту „Читалићи“, добијена је као радни материјал за састанак. На састанку је понуда
размотрена од стране чланова УО и НО и појавиле су се недоумице. Мира Меглић је имала
примедбу на тачку 5 и сматра да та тачка треба да гласи: Потписнице уговора евентуалне
спорове решавају споразумно /договорно. Такође је нејасно зашто Маја Радоман Цветићанин,
као аутор пројекта „Читалићи“, није један од потписника уговора о сарадњи.
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Закључено је да треба проверити са неким правником да ли је Уговор исправно
састављен, као и консултовати ауторку пројекта Мају Радоман Цветићанин, па тада донети
одлуку.
7. тачка: Текућа питања
Тања Маљоковић је информисала присутне да ради на реализацији пријаве стручног
скупа на тему медијска писменост и школски библиотекари/библиотеке. Размотрено је ко би
још могао да буде предавач осим проф. Вељановског. Прецизирано је да присутни на скупу
плаћају котизацију, и то чланови са регулисаном чланарином у 2018. години износ од 500
динара, а остали по 1000 динара.
Састанак Београдске подружнице одржан је 20. октобра 2017. године, ради покретања
рада и избора председника подружнице. Међутим, био је мали одзив, јер су позвани само
председници општинских већа. Договорено је да се на следећи заказани састанак позову сви
чланови ове подружнице.
Мира Меглић је информисала присутне да је рачуновођа тражила да уплатимо износ
рачуноводствених услуга за 9 месеци ове године, с образложењем да је плаћање рачуна за
њихову услугу планирано на месечном новоу, док је првобитно договорено да то буде на
годишњем нивоу, те да је потребно да разговара са власником агенције.
Мира Меглић је обавестила присутне чланове да имамо једног члана Управног одбора
мање. Милица Спасић, која је у мају 2017. године, након оставке Мирјане Дендић, прихватила
да буде члан УО, обавестила је председницу да је од септембра прешла у наставу и да не ради
више у библиотеци. Мира је упутила да ту информацију саопшти члановима УО и НО у
преписци, али се Милица није обратила.
Састанак је завршен у 23:30 часова.

Записничар:
Јасмина Станков, секретар ДШБС-а

Председник Друштва
Мира Меглић
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