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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 2-1/18 

Датум: 29. јануар 2018. гoдине 

Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК 

 

 са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара 

Србије одржаног  29.  јануара 2018. године, преко хенгаута,  

са почетком у 20.00 часова 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(потпредседник), Светлана Аћимовић, Жељко Марчетић, Јасмина Станков – преко 

хенгаута, а Мирјана Радовановић Пејовић се укључивала телефонским путем. 

Одсутни чланови Управног одбора: Милица Спасић. 

Присутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ и Наташа 

Стојиљковић. 

Одсутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић. 

На састанак су позване саветнице ДШБС-а, Јасминка Радовановић и Биљана 

Љубисављевић. Биљана Љубисављевић је присуствовала састанку, а Јасмина 

Радовановић је била спречена. 

 Састанак је почео у 20.00 часова путем хенгаута. 

Састанку је председавао потпредседник Друштва, Марко Ламбета.  

Констатовао је да су сви добили радни материјал са предлогом дневног реда и 

да постоји кворум за одлучивање.  

Предложено је да се добијени предлог Дневног реда допуни двема тачкама: 14. 

Доношење одлуке о именовању лица које ће депоновати потпис у Банку; 15. 

Приступање ДШБС-а Међународном друштву школских библиотекара; а да тачка 

Текућа питања буде под редним бројем 16. 

Предложени дневни ред је усвојен. 

 

 Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 22. децембра 2017. 

године; 

2. Сумирање послова одрађених у јануару 2018. године; 

3. Верификација одлука донетих електронском преписком током јануара 2018. 

године: 

3.1. Одлука о инсталирању и плаћању додатне компоненте за дељење прилога са 

сајта ДШБС-а на Фејсбук страницу ДШБС-а Link with Article Images on 

Facebook, у износу од 840,00 динара; 

3.2. Одлука о избору представника ДШБС-а који ће учествовати у раду Радне групе 

за унапређење рада школских библиотека у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја; 
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4. Констатовање Оставке Мире Меглић на место председника ДШБС-а и на место 

члана Управног одбора ДШБС-а; 

5. Разрешење дужности члана Управног одбора Милице Спасић; 

6. Избор новог координатора подружница ДШБС-а; 

7. Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2018. годину за библиотекаре чији су 

ученици освојили прво место на Конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге“; 

8. Извештај са конститутивног састанка Радне групе за унапређење рада школских 

библиотекара; 

9. Допуна Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника; 

10. Израда Плана рада ДШБС-а за 2018. годину; 

11. Израда Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину; 

12. Организација Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке“; 

13. Организација часова гласног читања; 

14. Доношење одлуке о именовању лица које ће депоновати потпис у Банку;  

15. Приступање ДШБС-а Међународном друштву школских библиотекара;  

16. Текућа питања. 

  

ТОК  САСТАНКА: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 22. децембра 2017. 

године 

Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За 

усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 22. децембра 2017. године, гласали 

су сви присутни чланови УО.  

 

2. тачка: Сумирање послова одрађених током јануара 2018. године 

Сајт и Фејсбук страница ДШБС 

 Постављена је додатна компонента за дељење прилога са сајта ДШБС на 

Фејсбук страницу ДШБС Link with Article Images on Facebook. Одлука о чланарини за 

2018. годину је додата на сајт. Постављен је Записник са последњег састанка УО и НО. 

Ажурирани су подаци о добитницима награде „Мина Караџић”. Постављене су следеће 

вести: 1. Изабрани представници ДШБС, 2. Састанак Подружнице Јужнобачког 

округа 3. Књижевни сусрети „Гордана Брајовић” и 4. Измене и допуне Правилника о 

програму свих облика рада стручних сарадника. Последње две вести су линковане на 

Фејсбук страну Друштва. 

Подружнице ДШБС 

 Председницама подружница ДШБС прослеђена је вест о Књижевним 

сусретима „Гордана Брајовић” и упутство за плаћање чланарине за 2018. годину. 

„Читалићи” – Уговор о сарадњи 

 Са Мајом Радоман Цветићанин, ауторком пројекта „Читалићи”, договорено је 

потписивање Уговора о сарадњи на почетку године, а најкасније до 1. 6, јер конкурс 

МП за смотре и такмичења траје до 1. 7. ДШБС се мора изјаснити који статус жели,  

јер прошле године то није било јасно: организатор,  суорганизатор,  добротвор... Свака 

улога носи одговорност и права,  али се то мора прецизно дефинисати. 
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„Читалићи” – трибина 

 Планирано је одржавање трибина у Новом Саду и Београду. Назив трибине је 

„Читалићи” на Вуковом путу, а предавачи: др Жељко Младеновић Психологија 

читања,  Маја Радоман Цветићанин Читалићи у освајању вештина за 21. век и Власта 

Ценић Поезија дијалекта. Трибина је неакредитована, не плаћају се предавачи, само је 

потребно пронаћи простор. Маја Радоман Цветићанин је предложила фебруар или март 

за београдску трибину, а за Нови Сад ће термин бити накнадно одређен.  

„Читалићи” – дводневни стручни скуп 

 Маја Радоман Цветићанин је предложила да ДШБС заједно са њом, као 

носиоцем ауторских права, акредитује „Читалиће” као дводневни стручни скуп. 

Стручни скуп је планиран за 19. и 20. мај у Алексинцу, а радни назив је: „Читалићи” 

на Вуковом трагу. 

Часопис „Школски библиотекар” 

 Маја је Радоман Цветићанин преузела је на себе уређивање часописа, Марко 

Ламбета лектуру и прелом, Мирјана Радовановић Пејовић писање прилога о раду 

ДШБС између две Скупштине 2016–2017, а Јован Сандић постављање часописа на сајт 

Друштва. Договорено је да часопис буде објављен са датумом 2017, будући да ће 

обухватити све до сад пристигле прилоге  који из бројних разлога нису публиковани 

прошле године, а за нови број да се аутори позову у договореном датуму. Предлог је да 

тема новог броја буде посвећена обележавању 200-годишњице изласка Српског 

рјечника,  а идеја је да се позову колеге из Словеније и Аустрије, преко њихових 

друштава школских библиотекара, да они пишу о Копитару и Гетеу,  а наши аутори о 

Вуку. 

 

3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком током јануара 

2018. године: 

3.1. Одлука о инсталирању и плаћању додатне компоненте за дељење прилога са сајта 

ДШБС-а на Фејсбук страницу ДШБС-а Link with Article Images on Facebook, у износу 

од 840,00 динара; 

3.2. Одлука о избору представника ДШБС-а који ће учествовати у раду Радне групе за 

унапређење рада школских библиотека у Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја; 

Пошто није било примедби, једногласно су верификоване следеће одлуке: 

 

ОДЛУКА 

Инсталирати и платити додатне компоненте за дељење прилога са сајта ДШБС-а на 

Фејсбук страницу ДШБС-а Link with Article Images on Facebook, у износу од 840,00 

динара, који ће бити додат на следећи годишњи рачун за одржавање сајта и уплаћен 

администратору сајта Јовану Сандићу 

 

ОДЛУКА 

 Представници ДШБС-а који ће учествовати у раду Радне групе за унапређење рада 

школских библиотека у Министарству просвете, науке и технолошког развоја су: 

Јасмина Радовановић, представник, и Биљана Љубисављевић, заменик. 
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4. Констатовање Оставке Мире Меглић на место председника ДШБС-а и на место 

члана Управног одбора ДШБС-а 

 Констатована је Оставка Мире Меглић на место председника ДШБС-а и на 

место члана Управног одбора ДШБС-а од 5.1.2018. године, поднета на лични захтев. 

 

5. Разрешење дужности члана Управног одбора Милице Спасић 

 На основу Статута Друштва, због неактивности и неоправданог 

неприсуствовања седницама, предложено је разрешење дужности члана Управног 

одбора, Милице Спасић. Донета је 

 

ОДЛУКА 

Предлаже се Скупштини Друштва да Милицу Спасић разреши дужности члана 

Управног одбора 

  

6. Избор новог координатора подружница ДШБС-а; 

 Досадашњи координатор подружница је био Марко Ламбета. Пошто је сада 

преузео послове председника Друштва, због оставке М. Меглић, предложено је да 

уместо њега координатор подружница буде Мирјана Радовановић Пејовић. Донета је 

 

ОДЛУКА 

Координатор подружница ДШБС-а постаје Мирјана Радовановић Пејовић 

 

7. Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2018. годину за библиотекаре чији 

су ученици освојили прво место на Конкурсу „Лето без бриге, проведи крај 

књиге“ 

На основу пропозиција Конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“, 

предложено је да следећи библиотекари добију бесплатну чланарину у ДШБС-у за 

2018. годину: 

1. Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић“, Ужице 

2. Славица Ћурчић, ОШ „Вучић Величковић“, Међуречје 

3. Снежана Теофиловић, ОШ „Свети Сава“, Врчин 

4. Бобан Стевановић, ОШ „Ставко Златановић“, Мирошевце 

5. Снежана Инђић, Гимназија „Бранко Радичевић“, Стара Пазова 

Донета је  

ОДЛУКА 

Бесплатну чланарину за 2018. годину добијају библиотекари чији ученици су освојили 

прво место на Конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге“ у организацији ДШБС-а: 

Мирјана Радовановић Пејовић, Славица Ћурчић, Снежана Теофиловић, Бобан 

Стевановић, Снежана Инђић 

 

8. Извештај са конститутивног састанка Радне групе за унапређење рада 

школских библиотекара 

9. Допуна Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника 

 Због сродности тема, 8. и 9. тачка спојене су у једну целину. 

 О састанку Радне групе за унапређење рада школских библиотекара и допуни 

Правилника извештавала је Биљана Љубисављевић. 
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Колегиница Јасмина Радовановић и Биљана Љубисављевић су 22. јануара 

присуствовале првом конститутивном састанку Радне групе за уређење рада школских 

библиотека (Tим школске библиотеке). 

Састанку су присуствовали: 

др Славица Јашић, Сектор за предшколско и oсновно образовање; 

Љиљана Симовић, Сектор за предшколско и oсновно образовање; 

др Милка Андрић, Сектор за предшколско и oсновно образовање; 

Сузана Јакобсон, Сектор за предшколско и oсновно образовање; 

Драган Маринчић, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање 

одраслих; 

мр Симо Поткоњак, професор српског језика; 

мр Лела Брдар, Завод за унапређивање образовања и васпитања; 

Јасмина Радовановић, представник ДШБС; 

мр Биљана Љубисављевић, представник ДШБС; 

Урош Милојковић, директор „Школска књига“ из Новог Сада; 

Љиљана Маринковић, директорка „Креативног центра“ из Београда; 

Горан Марковић, директор „Пчелице“ из Чачка. 

Председница  Радне групе Весна Недељковић, в.д. помоћник министра, Сектор 

за предшколско и oсновно образовање није присуствовала састанку, тако да је састанак 

водила др Славица Јашић. 

Након представљања свих учесника и кратких дискусија упознати смо са 

разлогом и идејом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије за  формирање овог Тима. Тим ће се у јануару и фебруару бавити изменама и 

допунама Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника; од јануара до 

јуна у жижи наших активности ће бити Отворена библиотека – место за реализацију 

свих активности у школи; од јануара до јула ће се одвијати континуирана сарадња са 

свим релевантним институцијама, да бисмо у јулу дефинисали програм – Отворена 

библиотека. 
Саопштено нам је да ће се  наша комуникација одвијати  електронским путем.  

У међувремену је на мејлове чланова Радне групе прослеђен Правилник о свим 

облицима рада библиотекара и добили смо рок да најкасније до петка 2. фебруара 

текуће године, дамо своје сугестије у вези са изменама и допунама овог Правилника. 

Ова  информација и Правилник у електронској форми су  прослеђени  члановима УО и 

НО, а потом су постављени на сјт ДШБС-а и сада су доступни свим библиотекарима 

који на секретарски мејл  могу слати своје предлоге за измене и допуне Правилника о 

свим облицима рада библиотекра 

Мислим да је у овом тренутку важно у Правилник вратити  и јасно набројати 

стручне послове које школски библиотекар обавља, који су у важећем Правилнику тек 

благо дотакнути и као такви се расули по свим предвиђеним облстима рада тако да су 

постали невидљиви, те се стиче утисак да за обављање посла школскиг библиотекара 

није неопходно поседовање стручних знања из библиотечко-информационе 

делатности,  што је довело до урушавања професије и запошљавања нестручног кадра 

у школске библиотеке.  

Предлажем да се истакну три важне области рада школског библиотекара: 

1. библиотечко-информациона делатност (са прецизно набројаним стручним 

пословима које обавља стручни сарадник  школски библиотекар), 

2. образовно-васпитна делатност, 
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3. културно-уметничке активности школске библиотеке. 

У оквиру ових области треба набројати најважније послове које  библиотекар 

обавља, а тек онда те области распоредити у девет облика рада стручног сарадника 

библиотекара, одакле се може видети како се ове важне области у конкретном 

обављању послова прожимају и допуњују, а кроз њих се остварују  општи принципи и 

циљеви образовања и васпитања прописани Законом о основама система  образовања и 

васпитања и Законом о основној школи.   

 Можемо Министарству понудити и варијанту  да се Правилник измени на тај 

начин што ће се поред постојећих девет области увести и  библиотечко-информациона 

делатност, као десета додатна област, уколико је тако лакше извршити измене.  

10. Израда Плана рада ДШБС-а за 2018. годину 

 Мирјана Радовановић Пејовић је предложила да у План рада уђе сарадња са 

Међународним друштвом школских библиотекара, Светлана Аћимовић је предложила 

да се из Плана рада избаци „Оштро перце”, јер то више није пројекат ДШБС већ 

Школског портала. Марко Ламбета је предложио да Планом рада буду обухваћена 

минимално четири стручна скупа, од којих је први планиран за март, што би био 

велики помак у односу на прошлу годину када Друштво није одржало ни један стручни 

скуп. Жељко Марчетић је предложио да у План рада уђе повезивање са струковним 

удружењима из окружења. Марко Ламбета је преузео обавезу да све предлоге 

обједини, састави План рада за 2018. годину и предложи га УО на усвајање на 

следећем састанку. 

 

11. Израда Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину 

 Договорено је да се што пре прикупе извештаји о раду. Да сваки члан УО и НО 

уради део извештаја, сходно свом задужењу, како би били спремни за усвајање на 

Скупштини Друштва. 

 

12. Организација Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке” 

 Разматране су пропозиције конкурса.  

Најбитније: фото-конкурс под називом „Разгледница из школске библиотеке“, 

намењен ученицима основних и средњих школа, у три категорије, наградног карактера, 

ограничен на један рад по ученику, формат ЈПГ, димензија које ће комисија одредити, 

у називу фотографије треба да стоје подаци о ученику (име и презиме ученика, назив 

школе и места), да уз сваки рад обавезно иде и сагласност родитеља за објаву 

фотографије детета и самог рада, да радови буду слати са налога школе или ментора 

ученика, да се отвори посебан налог за примање радова од стране жирија, да у жирију 

буде особа која се професионално баве фотографијом, наставник ликовног и школски 

библиотекар који има искуства са организовањем конкурса сличног типа, да конкурс 

траје месец дана од дана објављивања и да награђени радови буду изложени на 

Скупштини Друштва. 

 

13. Организација часова гласног читања 

 Разматране су пропозиције ове активности коју би библиотекари реализовали на 

новоу школа. Договорено је да Наташа Стојиљковић и Јасмина Радовановић 

конкретизују акције које би се могле везати за неки од међународних празника: 
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Међународни дан матерњег језика, 21. 2; Међународни дан дечије књиге, 2. 4; 

Међународни дан књиге и ауторских права, 23. 4. или Дан словенске писмености, 24. 5. 

 

14. Доношење одлуке о именовању лица које ће депоновати потпис у Банку;  

 До сада је коришћен, уз печат Друштва, потпис Мире Меглић. С обзиром на 

њену оставку, потребно је депоновати други потпис у Банку. Предложено је да то буде 

потпис Марка Ламбете, потпредседника Друштва. Једногласно је донета  

 

ОДЛУКА 

Именује се Марко Ламбета за депоновање потписа у Банци  

(Комерцијална Банка АД Београд) 

 

Осим ове теме, разматрано је и о промени електронског потписа због израде 

Завршног рачуна. Пошто је реч о Завршном рачуну за 2017. годину, а М. Меглић је у то 

време била одговорно лице за пословање Друштва, остаје да њен потпис иде уз 

Завршни рачун за 2017. годину, а да се, након избора новог председника на 

Скупштини, то мења. 

  

15. Приступање ДШБС-а Међународном друштву школских библиотекара;  

 Мирјана Радовановић Пејовић је предложила да се ДШБС учлани у 

Међународно друштво школских библиотекара. Једногласно је донета  

 

ОДЛУКА 

Учланити Друштво школских библиотекара у Међународно друштво школских 

библиотекара 

 

16. Текућа питања. 

 Пошто Управни одбор Друштва ради у отежаним условима јер је у непотпуном 

саставу (недостају два члана), разматрано је које библиотекаре предложити Скупштини 

на именовање. Предложени су: Славица Хорват из Београда, Весна Ивановић из 

Мачката и Драгана Пешић Главашевић из Ниша. 

 

Састанак је завршен у 22.30 часова. 

 

Записничар: 

Јасмина Станков,  секретар ДШБС-а 

 

 M. П.    Потпредседник Друштва 

               ________________ 

           Марко Ламбета 
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