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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 1-1/19 

Датум: 27. март 2019. 

Б е о г р а д 
 

ЗАПИСНИК 
 

са састанка Управног и Надзорног одбора  

Друштва школских библиотекара Србије, 

 одржаног 27. марта 2019. године, са почетком у 20.00 часова,  

путем хенгаута 
 

 
Састанак je почео у 20.00 часова. 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(председник), Жељко Марчетић, Ивана Ранковић, Драгана Пешић Главашевић, 

Светлана Аћимовић и Јасмина Станков.  

Одсутни чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић Пејовић. 
 
Присутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић. 
Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић и Слободанка Сундаћ. 
 
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета. 

Записник води Јасмина Станков, секретар. 

Председник је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Предложени дневни ред је  једногласно усвојен. 

Дневни ред: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 23. новембра 2018. 

2. Сумирање послова одрађених oд октобра 2018. до aприла 2019. године. 

3. Верификација одлука донетих електронском преписком oд октобра 2018. до априла 

2019. године:  

3.1. Одлука Управног одбора o Надокнади личних плаћања реализатора стручног 

усавршавања ДШБС Марка Ламбете и Вере Копицл за путне трошкове, на основу 

Спецификације бр. 3, у износу од 2.900 динара  (30. октобар 2018). 

3.2. Одлука Управног одбора о избору Весне Гошовић, библиотекарке ОШ „Ђорђе 

Крстић” из Београда, за представника ДШБС-а који ће учествовати у раду комисије 

за избор публикација од значаја за образовање и васпитање за богаћење 

библиотечког фонда библиотека основних школа за 2018. годину  (5. новембар 

2018). 

3.3. Одлука Управног одбора о потписивању Уговора о вршењу рачуноводствених 

услуга за 2018. годину са Агенцијом за пореско-рачуноводствене услуге „ИН 

Конто” из Накова (23. јануар 2019). 

3.4. Одлука Управног одбора о расписивању Другог наградног фото-конкурса 

„Разгледница из школске библиотеке (8. фебруар 2019). 

3.5. Одлука Управног одбора о расписивању Друге акције „Читајмо гласно”, 

поводом Националног дана књиге 28. фебруара (8. фебруар 2019). 
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4. Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2019. годину за библиотекаре чији су 

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

5. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС. 

6. Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић”. 

7. Доношење одлуке УО о усвајању предлога Плана рада ДШБС за 2019. годину. 

8. Доношење одлуке УО о усвајању предлога Финансијског плана ДШБС за 2019. 

годину. 

9. Други наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”. 

10. Друга акција „Читајмо гласно”. 

11. Јутјуб канал Друштва. 

12. Ширење мреже подружница ДШБС. 

13. Рационализација мреже основних школа. 

14. Текућа питања. 

 

ТОК  САСТАНКА: 

 

1. тачка: Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 23. 

новембра 2018. 

Предлог записника са састанка УО и НО од 23. новембра 2018. године, 

реализованог путем хенгаута, размотрен је путем електронске преписке, а такође 

приложен и уз позив за текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било 

примедби, записник је једногласно усвојен. 

 

2. тачка: Сумирање послова одрађених oд октобра 2018. до априла 2019. године. 

Сајт ДШБС 

На сајт Друштва су постављени следећи чланци: 1. Бесплатне улазнице за Сајам 

књига 2018; 2. Трибина школских библиотекара на 63. Сајму књига у Београду; 3. 

Kонкурс за доделу награде „Mина Kараџић” за  2018; 4. Семинар „Ко то тамо 

прича?”; 5. Читање медија; 6. Конференција „Позориште и школа”; 7. Састанак 

Управног и Надзорног одбора, јун 2018; 8. Школска библиотека: више од мобилног 

телефона, мање од државе; 9. Другa редовнa Скупштинa НАРНС; 10. „Дигитални 

погон” и сарадња са библиотекарима; 11. Креативна медијска учионица; 12. Школски 

библиотекари на Међународном научном скупу „Језик, култура, образовање”; 12. 

Извештај са Трибине школских библиотекара; 13. Резултати Другог литерарног 

конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге”; 14. Окупљање ученика и школских 

библиотекара Земуна и Сурчина, 15. Састанак Подружнице ДШБС за Расински округ; 

16. Одржан састанак Подружнице Златиборског округа и семинар за школске 

библиотекаре; 17. Проглашен најбољи школски библиотекар 2018. годинe; 18. Школски 

библиотекари на XV конференцији Библиотекарског друштва Србије; 19. Децембарске 

активности подружница; 20. Препоручена литература за изборне предмете у 

гимназијама, 21. Први састанак Подружнице Јужнобачког округа у школској 2018/19, 

22. Други наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке, 23. Друга 

акција „Читајмо гласно”, 24. Програм стручног усавршавања за школске 

библиотекаре, 25. Јутјуб канал Друштва школских библиотекара Србије, 26. 

„Школски библиотекар у савременом образовном окружењу“ у Ужицу. 
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Промоција ДШБС у писаним, телевизијским и електронским медијима 

1. Чланак о изложби у библиотеци Основне школе „Душко Радовић”, аутора 

библиотекара Зорана Јовановића, под називом „Излoжбa пoвoдoм 200 гoдинa oд 

првoг издaњa Српскoг рjeчникa Вукa Стeфaнoвићa Кaрaџићa”, објављен је на сајту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 27.9.2018. 

2. Чланак ,,Креативне активности”, о раду школске библиотеке ОШ „Братство-

јединство” из Сомбора, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 11.10.2018. 

3. Чланак ,,Мир за будућност”, о раду школске библиотеке СШ „Свети Ахилије” из 

Ариља, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 11.10.2018. 

4. Чланак ,,Чаробни час у музеју”, о раду школске библиотеке ОШ „Братство-

јединство” из Сомбора, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 25.10.2018. 

5. Чланак ,,Радионице у библиотеци”, о раду школске библиотеке ОШ „Душан 

Јерковић” из Ужица, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 1.11.2018. 

6. Телевизијски прилог о изложби у библиотеци Основне школе „Душко Радовић”, 

поводом 200 година од изласка првог издања Вуковог „Српског рјечника”, аутора 

библиотекара Зорана Јовановића, емитован је у емисији „Трезор”, на 2. програму 

РТС-а, 12. новембра у 11 часова. 

7. Чланак ,,Дешавања у библиотеци”, о раду школске библиотеке ОШ „Ћирило и 

Методије” из Београда, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 15.11.2018. 

8. Чланак ,,Поклон жртвама рата”, о раду школске библиотеке ОШ „Стари град” из 

Ужица, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 21.11.2018. 

9. Чланак ,,Признање за библиотеку”, о раду школске библиотеке ОШ „Душан 

Јерковић” из Ужица, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 26.11.2018. 

10. Чланак ,,Прваци у библиотеци”, о раду школске библиотеке ОШ „Свети Сава” из 

Панчева, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 26.11.2018. 

11. Чланак „Наставници певају деци”, о раду школских библиотекара ОШ „Душан 

Јерковић” из Ужица, објављен је у „Просветном прегледу” од 6.12.2018. 

12. Стручни радови школских библиотекара ОШ ,,Душан Јерковић” из Ужица 

објављени су у часопису „Корак библиотеке”, бр. 3/2108. 

13. Чланак ,,Нajбoљи шкoлски библиoтeкaр Србиje je из Нишa: Дрaгaнa Пeшић 

Глaвaшeвић, мeтaфoрa живe и писaнe рeчи”, о Драгани Пешић Главашевић, 

лауреату награде ДШБС-а „Мина Караџић” за најбољег школског библиотекара 

2018. године, објављен је на сајту ,,Нишке вести” 15.1.2019. 

14. Чланак „Библиотека у којој се учи, смеје, дружи и пије чај”, о Драгани Пешић 

Главашевић, објављен је у ,,Народним новинама”, од 16.1.2019. 

15. Телевизијски интервју са Драганом Пешић Главашевић емитован је на 

најгледанијој нишкој телевизији „Belle Amie”, 16.1.2019. 

16. Чланак „Нajбoљи библиoтeкaр Србиje – Дрaгaнa Пeшић Глaвaшeвић – Пoд њeнoм 

пaлицoм библиoтeкa je oмиљeнo мeстo у кoмe сe учи, смeje и дружи”, о Драгани 

Пешић Главашевић, објављен је на сајту ,,Градски портал 018” 18.1.2019. 

17. Чланак „Нajбoљи библиoтeкaр у Србиjи из Нишa”, о Драгани Пешић Главашевић, 

објављен је на сајту ,,ЈugPress” 18.1.2019. 

18. Чланак „Како до праве информације”, о раду школских библиотекара СШ „Свети 

Ахилије” из Ариља, објављен је у „Просветном прегледу” од 24.1.2019. 

19. Телевизијски прилог о међународном пројекту  размене обележивача за књиге у 

ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, објављен је у емисији „Дан” на ужичкој 

телевизији „ТВ 5” 25.1.2019. 
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20. Чланак „Ужички основци свој завичај представљају свету”, о међународном 

пројекту  размене обележивача за књиге који су реализовале библиотекарке ОШ 

„Душан Јерковић” из Ужица, објављен је у дневном листу „Политика” од 28.1.2019. 

21. У емисији „Ово је Србија”, на првом програму РТС-а, 28. 1. 2019. емитован је 

прилог о Драгани Пешић Главашевић, добитници награде „Мина Караџић”, за 

најбољег школског библиотекара 2018. године. 

22. Телевизијски интервју са Драганом Пешић Главашевић емитован је у емисији 

„Данас” на нишкој телевизији „Зона Плус”, 29.1.2018. 

23. Teлевизијски прилог о Драгани Пешић Главашевић, добитници награде „Мина 

Караџић” за 2018, у емисији „Jутрo сa Нaтaшoм”, на TВ „Првa”, емитован 2. 2. 

2019. 

24. Чланак „Креативна промоција малих чаробњака”, о раду школског библиотекара 

Светлане Бачулов, из ОШ „Ђура Јакшић” из Зрењанина, објављен је у „Просветном 

прегледу” од 21. 2. 2019. 

25. Чланак „Средњошколци за другаре”, о раду школског библиотекара Ане Вучичевић 

Кратовац, из СШ „Свети Ахилије” из Ариља, објављен је у „Просветном прегледу” 

од 28. 2. 2019. 

26. Чланак „Смех као најбољи лек”, о раду школског библиотекара Маје Мићовић, из 

ОШ „Радислав Никчевић” из Мајура, објављен је у „Просветном прегледу” од 28. 2. 

2019. 

27. Чланак „Нови пријатељи из Португалије и Литваније”, о раду школских 

библиотекарки Мирјане Радовановић Пејовић и Ане Дуковић, из ОШ „Душан 

Јерковић” из Ужица, објављен је у „Просветном прегледу” од 28. 2. 2019. 

28. Чланак „Место где станује знање”, о раду Подружнице ДШБС Јабланичког округа, 

објављен је у „Просветном прегледу” од 28. 2. 2019.  

29. У оквиру друге акције „Читајмо гласно” Друштва школских библиотекара Србије, 

поводом Националног дана књиге 28. фебруара, одржан је чaс глaснoг читaњa у 

OШ „Стрaхињa Пoпoвић” у Двoрaну. Прилог је емитован на РTВ „Крушeвaц” 28. 2. 

2019. 

30. Чланак „Даривање књига са посебном посветом”, о раду библиотека ОШ „Никола 

Тесла” из Банатског Карађорђева, објављен је у „Просветном прегледу” од 7. 3. 

2019. 

31. Чланак „Акција ’Читајмо гласно’”, о акцији ДШБС поводом Националног дана 

књиге, објављен је у „Просветном прегледу” од 7. 3. 2019. 

32. Чланак „Час гласног читања”, о раду школског библиотекара Иване Ранковић, из 

ОШ „Страхиња Поповић” из Дворана, објављен је у „Просветном прегледу” од 14. 

3. 2019. 

33. Чланак „Развијање културе читања код ученика у руралним срединама”, о раду 

школске библиотеке ОШ „Стеван Јоксимовић” из Рогачице, објављен је у 

„Просветном прегледу” од 14. 3. 2019. 

34. Чланак „Пет до дванаест за књигу”, о раду школске библиотеке ОШ „Вук Караџић” 

из Дољевца, објављен је у „Просветном прегледу” од 14. 3. 2019. 

35. Чланак „Учење за умеће живљења”, о раду школског библиотекара Анице Трнинић, 

из ОШ „Вук Караџић” из Сурчина, објављен је у „Просветном прегледу” од 14. 3. 

2019. 

36. Чланак „Књижевни скуп”, о раду школских библиотекара Новог Београда, 

објављен је у „Просветном прегледу” од 21. 3. 2019. 
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37. Чланак „Гласно читање”, о раду школских библиотекарки Мирјане Радовановић 

Пејовић и Ане Дуковић, из ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, објављен је у 

„Просветном прегледу” од 28. 3. 2019. 

Активности подружница ДШБС 

Састанак Подружнице Јужнобачког округа ДШБС одржан је у среду 3. октобра у 

ОШ „Соња Маринковић”, Пушкинова 28, Нови Сад, састанку је присуствовало 28 

библиотекара. 

У четвртак, 11. октобра 2018. године одржан је други састанак Подружнице 

Друштва школских библиотекара Расинског округа за текућу годину. Састанак је 

одржан у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу, а присуствовало је једанаесторо 

библиотекара. 

Актив библиотекара општина Земун и Сурчин организовало је окупљање у петак, 

12. октобра, у ОШ „Лазар Саватић“ у Земуну. Окупило се 12 библиотекара из 12 школа 

овог Актива и 40 ученика, како би представили активности које реализују у својим 

школама. 

Почетком новембра одржан је састанак Подружнице Златиборског округа ДШБС. 

Састанак Друштва школских библиотекара Србије Подружнице Јужнобачког 

округа одржан је у среду 12. децембра 2018. у 13.00 часова у ОШ „Ђорђе Натошевић” у 

Новом Саду, а састанку је присуствовало 18 чланова подружнице. 

Подружница Нишавског округа одржала је 17. децембра 2018. радни састанак у 

Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу, а 22. 

децембра 2018. одржан је састанак Подружнице Јужнобанатског округа. 

Подружница Друштва школских библиотекара Србије за Расински округ 

организовала је радионицу под називом Школска библиотека кроз очи деце 25. 

децембра 2018. у ОШ „Вук Караџић” у Крушевцу. Циљ радионице била је промоција 

рада школских библиотека и библиотечких секција. Ученици су, у сарадњи са 

школским библиотекарима, припремили презентације о раду библиотека својих школа, 

са циљем промовисања рада школских библиотекара и скретања пажње јавности на 

значај рада библиотекара и постојања библиотека у школама. 

Програми стручног усавршавања 

У ОШ „Никола Тесла“ у Винчи, 20. и 21. октобра 2018. године, одржан је семинар 

„Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско 

– информационо описмењавање“. Организатор програма је Новосадска новинарска 

школа, а аутори програма су Дубравка Вaлић Недељковић, професор доктор на 

Универзитету у Новом Саду и Стефан Јањић из Новосадске новинарске школе. 

У Ужицу је почетком новембра 2018. одржан бесплатан акредитован семинар за 

школске библиотекаре са територије Златиборског округа „Стручни библиотечко-

информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу 

са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за 

библиотечку статистику”, у организацији Матичне службе Народне библиотеке Ужице. 

У организацији Матичне службе Градске библиотеке Панчево, у Читаоници ГБП, 

22.12.2018. године, одржан је једнодневни акредитовани семинар за школске 

библиотекаре под називом „Школски библиотекар у савременом образовном 

окружењу“. Организатор програма обуке је Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању. 
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Трибина школских библиотекара на Сајму књига 

Трибина школских библиотекара, коју је реализовало Друштво школских 

библиотекара Србије, одржана је у четвртак 25. октобра на заједничком штанду 

Библиотекарског друштва Србије и Амбасаде САД, на 63. Сајму књига у Београду. 

Трибини је присуствовало више од 40 библиотекара школских и јавних библиотека, 

наставника и стручних сарадника. 

Мирјана Радовановић Пејовић, библиотекарка ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, 

представила је у уводном предавању, Из перспективе школског библиотекара: У 

сусрет циљевима УН агенде 2030,  програм Агенде 2030 Уједињених нација и циљеве 

одрживог развоја које она прописује. Истакла је да школски библиотекари могу и треба 

да допринесу остваривању ових циљева, кроз активности са ученицима (али и 

наставницима и осталим актерима школског живота), којима ће што боље одговорити 

на изазове будућности, међу којима су: здравство, образовање, запошљавање, правда, 

једнакост, климатске промене, свет без сиромаштва итд. Указано је да су данас 

библиотеке најважнији фактор ширења поузданих информација из свих области – а то 

се поклапа са ставом ИФЛА-е да је приступ информацијама кључан у остваривању 

Циљева одрживог развоја УН-а. Ана Дуковић и Јелена Недић, из исте школе, 

представиле су конкретне активности, подударне са циљевима одрживог развоја, које 

су реализовaле са ученицима. Колегинице су на крају позвале школске библиотекаре да 

осмисле  програме и манифестације који ће допринети остварењу циљева УН Агенде 

2030. 

У наредним излагањима на Трибини фокус је био усмерен на 5. циљ одрживог 

развоја, који се односи на постизање родне равноправности.  

Вера Копицл, библиотекарка и наставница СШ „Светозар Милетић” из Новог 

Сада, кроз своје предавање Родна перспектива у реформи образовања, представила је 

књиге Женска читанка и Милица Милетић Томић: Поуке и полемике, којe је 

приредила. Текстови Женске читанке обухватају дела српских списатељица од 

средњовековне до савремене књижевности, уз пропратне биографије и библиографије 

појединачних ауторки, као и критичке текстове и спискове препоручене литературе. 

Монографија Милица Милетић Томић: Поуке и полемике посвећена је животу, 

деловању и ангажману Милице Милетић Томић, прве власнице и уреднице женског 

часописа у Србији, прве посланице и новинарке. Приређивачица је напоменула да се 

књиге могу  користити као приручници или допуна постојећим уџбеницима, у 

законски дозвољеном обиму од 30 одсто могућих промена индивидуалних планова 

рада, као део реформе школских програма наставе књижевности и историје за 

гимназије и средње стручне школе.  

Својим предавањем Женско писмо у народној књижевности, Бранка 

Алимпијевић, библиотекарка ОШ „Никола Тесла” из Винче, презентовала је креативан 

начин представљања српске народне књижевности ученицима основне школе, кроз 

интердисциплинарни приступ овој теми, који подразумева анализу симбола, тумачење 

појмова, самосталну израду појмовника, компарацију мотива и сл. 

Други литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге” 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије у мају 2018. 

године расписан је Литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге” са темом 

„Поруку из романа, делим са вама”, са датумом завршетка 15. септембра 2018.  
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Конкурс је био намењен ученицима основних и средњих школа.  

Учествовало је укупно 113 радова у три категорије, и то:  

 67 радова ученика нижих разреда,  

 42 рада ученика виших разреда,  

 4 рада ученика средњих школа.  

Радови су разврстани по категоријама, шифрирани и такви послати на процену 

Вери Цветановић, професорки српског језика и књижевности, новинарки и 

књижевници.  

Донета је одлука да следећи ученици буду носиоци награда: 

У категорији ученика 1–4. разреда основних школа: 

1. место: Ема Зечевић 41, ОШ „Никола Тесла”, Београд 

2. место: Симонида Марковић 41, OШ „Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча 

3. место: Анђела Перић 3, OШ „Дража Марковић Рођа”, Смољинац 

У категорији ученика 5–8. разреда основних школа: 

1. место: Урош Тирнанић 81, ОШ „Ратко Митровић”, Нови Београд 

2. место: Лав Лукић 81, ОШ ,,Никола Тесла”, Београд 

3. место: Алекса Петровић 73, ОШ „Ђорђе Крстић”, Жарково, Београд 

У категорији ученика средњих школа ниједан рад није задовољио критеријуме и 

у тој категорији нису додељене награде. 

Конкурс за награду „Мина Караџић“ 

На конкурс за најбољег школског библиотекара и награду „Мина Караџић“ 

пријавила су се два кандидата: 

1. Велинка Стакић – ОШ „ Петефи Шандор“, Нови Сад 

2. Драгана Пешић Главашевић – ОШ „ Бранко Миљковић“, Ниш 

Комисија у саставу Славица Петровић, библиотекар у Економској школи „Нада 

Димић“ у Земуну; Жељко Марчетић, библиотекар у Техничкој школи у Београду и 

Тања Миљковић, библиотекар у ОШ „Бранко Радичевић“ на Новом Београду, састала 

се у среду 26.12.2018. године и установила да обе кандидаткиње испуњавају услове 

конкурса. Награда за најбољег школског библиотекара „Мина Караџић“ додељена је 

Драгани Пешић Главашевић из Ниша. 

XV конференција Библиотекарског друштва Србије 

XV конференција Библиотекарског друштва Србије одржана  је од 12. до 14. 

децембра 2018. године, у организацији БДС, Универзитетске библиотеке ,,Светозар 

Марковић“ и Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, у Београду и Чачку, под 

називом „Иновације и трендови у библиотекарству“.  

У оквиру IV сесије „Библиотеке и образовање“ 14. децембра део својих 

активности представили су и чланови Друштва школских библиотекара Србије: Ана 

Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић” Ужице, са радом 

„Kад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у 

основној школи“; Слађана Галушка, ОШ „Свети Сава“ Београд, са радом „Школски 

библиотекар – иноватор и лидер. 
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3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком oд октобра 2018. 

до априла 2019. године. 

Једногласно су верификоване следеће одлуке: 

3.1. Одлука Управног одбора o Надокнади личних плаћања реализатора стручног 

усавршавања ДШБС Марка Ламбете и Вере Копицл за путне трошкове, на основу 

Спецификације бр. 3, у износу од 2.900 динара  (30. октобар 2018). 

3.2. Одлука Управног одбора о избору Весне Гошовић, библиотекарке ОШ 

„Ђорђе Крстић” из Београда, за представника ДШБС-а који ће учествовати у раду 

комисије за избор публикација од значаја за образовање и васпитање за богаћење 

библиотечког фонда библиотека основних школа за 2018. годину  (5. новембар 2018). 

3.3. Одлука Управног одбора о потписивању Уговора о вршењу 

рачуноводствених услуга за 2018. годину са Агенцијом за пореско-рачуноводствене 

услуге „ИН Конто” из Накова (23. јануар 2019). 

3.4. Одлука Управног одбора о расписивању Другог наградног фото-конкурса 

„Разгледница из школске библиотеке (8. фебруар 2019). 

3.5. Одлука Управног одбора о расписивању Друге акције „Читајмо гласно”, 

поводом Националног дана књиге 28. фебруара (8. фебруар 2019). 

 

4. тачка: Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2019. 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 

2019. годину: 

1. Александра Дракулић, ОШ „Никола Тесла”, Београд; 

2. Сандра Репац, ОШ „Ратко Митровић”, Нови Београд. 

 

Донета је 

ОДЛУКА 

Бесплатну чланарину за 2019. годину добијају библиотекари чији ученици су 

освојили прво место на Конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге“ у организацији 

ДШБС-а: 

Александра Дракулић и Сандра Репац 

5. тачка: Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС. 

Једногласно је донета 

 

ОДЛУКА 

Редовна годишња Скупштина ДШБС-а одржаће се 18. априла 2019. године, 

у ОШ „Joван Дучић”, Милентија Поповића 16, Београд, 

са почетком у 11.00 часова 
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Договорен је следећи програм: 

10.30–11.00 – Пријава учесника 

Свечани део Скупштине: 

11.00–11.15 – Поздравна реч Марка Ламбете, председника ДШБС-а  

Гости Скупштине: 

Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије 

Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије и Сњежана 

Павловић, чланица председништва СРПС-а 

11.15–11.45 – Додела награде „Мина Караџић” за 2018. годину; додела награда 

учесницима другог литерарног конкурса „Лето без бриге проведи крај књиге” и другог 

фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке” 

11.45–12.30 – Предавање мр Весне Филиповић Петровић, школског библиотекара, 

самосталног педагошког саветника: „Напредовањe школских библиотекара стицањем 

педагошких звања” 

12.30–13.00 – Пауза 

Изложба радова са другог фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке”  

13.00–14.30 – Радни део Скупштине 

Предлог дневног реда: 

1. Отварање Скупштине и избор радних тела  

2. Усвајање Дневног реда  

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС-а за 2018. годину  

4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2018. годину  

5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2019. годину 

6. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину 

7. Извештај НО  

8. Верификовање мандата, разрешење и избор нових чланова УО и НО Друштва 

9. Текућа питања и предлози 

14.30–15.00 – Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора 

 

6. тачка: Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић”. 

 

Једногласно је донета 

ОДЛУКА 

Новчана Награда „Мина Караџић” за 2018. годину 

износиће 15.000 динара 

 

7. тачка: Доношење одлуке УО о усвајању предлога Плана рада ДШБС за 2020. 

годину. 

 

На предлог председника ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА 

Усваја се предлог Плана рада ДШБС за 2019. годину. 
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8. тачка: Доношење одлуке УО о усвајању предлога Финансијског плана ДШБС 

за 2020. годину. 

На предлог председника ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА 

Усваја се предлог Финансијског плана ДШБС за 2019. годину. 

 

9. тачка: Други наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”. 

 Марко Ламбета је обавестио чланове УО о реализацији Другог наградног фото-

конкурса „Разгледница из школске библиотеке”. За сада је пристигло око 50 мејлова са 

радовима, али колеге још увек шаљу радове. Будући да је Жељко Марчетић, због 

породичних околности, спречен да ове године обради и жирију конкурса проследи 

пристигле радове, Марко Ламбета је преузео на себе да то уради уместо њега. 

 

10. тачка: Друга акција „Читајмо гласно”. 

Мирјана Радовановић Пејовић је известила присутне да је ове године пристигло 

око 60 мејлова са прилозима за Другу акцију „Читајмо гласно”. Објаснила је да је 

стигло много мање мејлова него претходне године, када је пристигло око 200 мејлова 

са прилозима. Могуће је да је интересовање колега за овогодишњу акцију смањено јер 

Министарство просвете ове године, за разлику од прошле, није подржало акцију, па 

стога школске управе нису школама проследиле допис. 

Колегиница Мирјана ће урадити свеобухватан извештај о акцији, који ће бити 

постављен на сајту Друштва. 

 

11. тачка: Јутјуб канал Друштва. 

Због великог броја прилога о раду школских библиотекара, који су претходних 

месеци емитовани на телевизијским каналима са националном фреквенцијом, као и на 

телевизијама локалног карактера, одлучили смо да отворимо Јутјуб канал нашег 

Друштва, где ћемо убудуће смештати видео-прилоге који сведоче о активностима 

школских библиотека и школских библиотекара. 

 

12. тачка: Ширење мреже подружница ДШБС. 

Са колегиницом Надом Љепојевић, библиотекарком ОШ „Братство-јединство” из 

Сомбора, договорено је да се до краја текуће школске године оснује Подружница 

ДШБС Западнобачког округа. 

13. тачка: Рационализација мреже основних школа. 

Марко Ламбета обавестио је чланове да ће ступити у контакт са председницима 

репрезентативних синдиката просвете, како би договорили даље кораке на ову тему. 

 

14. тачка: Текућа питања. 

 Није дискутованно по овој тачки дневног реда. 
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Састанак је завршен у 22.00. 

 

Записничар:  

Ивана Ранковић 

 

 

                                                                                                                              Председник Друштва 

                                            

                                                                                                                            Марко Ламбета 
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