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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Број: 2-1/20
Датум: 8. јун 2020. године
Београд
ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије,
одржаног 8. јуна 2020. године, са почетком у 20.00 часова,
путем хенгаута
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета
(председник), Жељко Марчетић, Ивана Ранковић, Јасмина Станков, Драгана Пешић
Главашевић и Мирјана Радовановић Пејовић.
Одсутни чланови Управног одбора: Светлана Аћимовић.
Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић.
Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар и Весна Филиповић.
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета.
Записник води Ивана Ранковић, секретар.
Констатовао је да је састанак постоји кворум за рад.
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред:
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 30. октобра 2020.
2. Сумирање послова одрађених од новембра 2019. до јуна 2020. године.
3. Верификација одлука донетих електронском преписком од новембра 2019. до јуна
2020. године:
3.1. Одлука Управног одбора да представник ДШБС у комисији за избор
публикација од значаја за образовање и васпитање за богаћење фонда библиотека
основних школа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја буде Ивана
Ранковић, секретар ДШБС (24. новембар 2019).
3.2. Одлука Управног одбора o надокнади личних плаћања за путне трошкове
Марка Ламбете, у износу од 1.460,00 динара. (10. децембар 2019).
4. Трећи наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”.
5. Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2020. годину за библиотекаре чији су
ученици освојили прво место на Трећем литерарном конкурсу „Лето без бриге,
проведи крај књиге“.
6. Награђивање носилаца награда на Трећем литерарном конкурсу „Лето без бриге,
проведи крај књиге“.
7. Трећа акција „Читајмо гласно”
8. Четврти литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге”.
9. Безбедан рад и мере превенције од корона вируса у раду школских библиотека на
крају школске 2019/2020.
10. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС.
11. Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић”.
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12. Доношење одлуке УО о усвајању предлога Плана рада ДШБС за 2020. годину.
13. Доношење одлуке УО о усвајању предлога Финансијског плана ДШБС за 2020.
годину.
14. Текућа питања.
ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 30. октобра
2020.
Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За
усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 30. октобра 2019. године, гласали
су сви присутни чланови УО.
2. тачка: Сумирање послова одрађених од новембра 2019. до јуна 2020. године.
Сајт ДШБС
На сајт Друштва су постављени следећи чланци: 1. Основана Подружница
Колубарског округа ДШБС; 2. Конкурс за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2019; 3.
Резултати Трећег литерарног конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге”; 4.
Снага визије школских библиотекара; 5. Конференција библиотекара „Берза добрих
идеја“ у Зрењанину; 6. Пројекат ДШБС: Приручник „Бајке у образовању и
васпитању”; 7. Изабрана најбоља школска библиотекарка 2019. године; 8. Извештај о
акцији поводом Европског дана језика 2019.; 9. Основана још једна подружница ДШБС
– за Рашки округ; 10. Трећа акција ДШБС „Читајмо гласно”; 11. Трећи наградни
фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”; 12. Библиотекари – стручни
сарадници у извођењу наставе на даљину током ванредног стања; 13. Дигиталне
колекције књига и важни линкови за подршку учењу на даљину; 14. Основана
Подружница Друштва школских библиотекара Србије за Зајечарски округ.
Промоција ДШБС у писаним, телевизијским и електронским медијима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чланак „У школској библиотеци” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 14. 11. 2019.
Чланак „Промоција ђачког листа ’Петља’” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 14. 11. 2019.
Чланак „Дан школских библиотекара” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 14. 11. 2019.
Чланак „Место где се другачије учи” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 21. 11. 2019.
Чланак „Моћ фотографије” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 21. 11. 2019.
Чланак „Књижевно вече” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу”
од 28. 11. 2019.
Чланак „Библиотека – срце школе” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 28. 11. 2019.
Чланак „Радионица о правопису” о раду школске библиотеке у „Просветном
прегледу” од 28. 11. 2019.
Чланак „Шаролика Вукова недеља” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 28. 11. 2019.
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10. Чланак „Толеранција из разних углова” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 12. 12. 2019.
11. Чланак „Научни празник” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу”
од 12. 12. 2019.
12. Чланак „Наше комуникације” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 12. 12. 2019.
13. Чланак „Деца воле лепе речи” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 5. 12. 2019.
14. Чланак „Откривање науке” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 5. 12. 2019.
15. Чланак „Братство и разумевање” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 19–26. 12. 2019.
16. Чланак „Јелка дечјих права” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 23–30. 1. 2020.
17. Чланак „Уређивање читаонице” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 20. 2. 2020.
18. Чланак „Шетајуће књиге – од почетног до студиозног читања” о раду школских
библиотекара у „Просветном прегледу” од 20. 2. 2020.
19. Чланак „Клуб љубитеља поезије” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 27. 2. 2020.
20. Чланак „Ноћ у школској библиотеци” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 27. 2. 2020.
21. Чланак „Акција ’Читајмо гласно’” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 5. 3. 2020.
22. Чланак „У читању је радост” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 12–19. 3. 2020.
23. Чланак „Отвори књигу – отвори срце” о раду школске библиотеке у „Просветном
прегледу” од 12–19. 3. 2020.
24. Чланак „Љубитељи књижевности” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 12–19. 3. 2020.
25. Чланак „Културна разноликост зближава” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 12–19. 3. 2020.
26. Чланак „Изложба о Ани Франк” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 12–19. 3. 2020.
27. Чланак „Ко чита, зло не мисли” о раду школских библиотекара у „Просветном
прегледу” од 26. 3. 2020.
28. Чланак „Гласно читање” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу”
од 2–9. 4. 2020.
29. Чланак „Сигуран ослонац у тешким временима” о раду школских библиотекара у
„Просветном прегледу” од 21–28. 5. 2020.
30. Текст о он-лајн библиотеци ОШ „Бранко Миљковић”, објављен је у електронском
часопису Табла у рубрици Представљање.
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Активности подружница ДШБС
Основана Подружница Колубарског округа ДШБС
На предлог координаторке подружница и чланице Управног одбора Друштва
школских библиотекара Србије, Мирјане Радовановић Пејовић, дана 2. новембра 2019.
године основана је Подружница Колубарског округа овог струковног удружења.
Предлог је окупљеним колегама изнела Слађана Маријанац, школски библиотекар у
Ваљевској гимназији, на семинару одржаном у Градској библиотеци „Љубомир
Ненадовић”. У паузи семинара одржан је кратак састанак и договор око оснивања
Подружнице. Колеге су подржале иницијативу и том приликом се потписало 16
присутних колега и тиме дало сагласност за оснивање Подружнице. Договорено је да
председник Подружнице буде Слађана Маријанац.
Основана Подружница ДШБС за Рашки округ
Новооснована Подружница ДШБС за Рашки округ постоји од 12. 10. 2019.
године, а убрзо, после оснивања, извршила је своје конституисање у две школе. Наиме,
истовремено је одржан први састанак 25. 12. 2019. године у Тутину у школи „Рифат
Бурджевић Тршо” за тај део округа и у Краљеву у школи „Браћа Вилотијевић”, а за
такав организациони рад коришћене су могућности које пружају савремене
технологије.
Теме састанка биле су упознавање присутних са досадашњим радом и
активностима Друштва и континуирано унапређење рада школских библиотека и
библиотекара, као важног ресурса у подршци наставном процесу.
Oснована Подружница Друштва школских библиотекара Србије за Зајечарски
округ
У просторијама Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ библиотекари
Зајечарског округа су се окупили на Семинару „Представљање апликације за МБС
базу“ за примену софтвера за вођење библиотечког пословања 10. марта 2020. године у
Зајечару.
Овакво окупљање је искоришћено те је, у паузи семинара, основана Подружница
Друштва школских библиотекара Србије за Зајечарски округ на иницијативу Мирјане
Радовановић Пејовић, члана Управног одбора ДШБС, координатора рада подружница.
Одржана је конститутивна седница на којој је препозната потреба оваквог једног
удруживања и у нашем округу. Подружници је приступило 14 школских библиотекара
основних и средњих школа, а другог дана семинара број чланова се увећао на 23.
Школски библиотекари из Малог Јасеновца, Великог Извора, Подгорца, Сумраковца,
Вражогрнца, Књажевца, Зајечара и Сокобање једногласни су у намери да се активним
радом подружнице унапреди квалитет рада школских библиотекара, олакша међусобна
комуникација и стави акценат на њихов, до сада, недовољно признат рад.
У наредном периоду, радом подружнице координисаће Марија Кузмановић,
библиотекар ОШ „Митрополит Михаило“ из Сокобање, у својству председника. Свој
несебичан допринос и огромну логистичку подршку оснивању и раду подружнице дала
је и Виолета Станковић Анђелковић, дипл. библиотекар саветник Матичне библиотеке
„Светозар Марковић“ у Зајечару.
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Програми стручног усавршавања
48. Светски конгрес школских библиотекара
Од 21. до 25. 10. 2019. Дубровник је био домаћин 48. Светског конгреса школских
библиотекара и 23. Међународног истраживачког форума о школском
библиотекарству, који се одржавао под називом „Окупљање – оснаживање –
трансформација : школске библиотеке“.
Организатори Конгреса били су Међународно удружење школских библиотекара
(ИАСЛ) и Хрватска удруга школских књижничара (под покровитељством
Министарства знаности и образовања и Министарства културе Републике Хрватске).
Осим богатог програма самог Конгреса, учесници су имали прилику да се упознају са
знаменитостима Дубровника, Дубровачко-неретванске жупаније и да посете школске
библиотеке.
На овогодишњем скупу било је присутно 240 учесника из 44 земље, а међу њима,
први пут икада, и две библиотекарке из Србије, Мирјана Радовановић Пејовић и Ана
Дуковић, школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић“ из Ужица. Оне су имале
запажено излагање „Ко је спреман за школског библиотекара са визијом у Србији “.
Представиле су тренутни положај школских библиотекара у Србији, као и активности
на промовисању рада школских библиотекара и указале на важност рада у подстицању
читања, промоције креативности и стваралаштва и развијања ученичких компетенција
за целоживотно учење.
XVI Конференција Библиотекарског друштва Србије и Саветовању за школске
библиотекаре
XVI конференција Библиотекарског друштва Србије, под називом „Мале
библиотеке у великом дијалогу за промене” одржана је 12–14. децембра 2019. године, у
Народној библиотеци Србије. На XV конференцији БДС, поред учесника из земље и
региона, било је учесника и из Сингапура.
У оквиру сесије „Библиотека – културни центар локалних заједница” део својих
активности представили су и чланови Друштва школских библиотекара Србије: Ана
Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице (у сарадњи са
Јасмином Луковић, Народна библиотека Ужице), са радом „Школске и јавне
библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку”; Весна Филиповић Петровић, ОШ
„Васа Пелагић”, Лесковац, са радом „Од проблема до решења – отворено учење ван
школе и библиотеке – искуство малих библиотека”; као и колегиница Живадинка Ана
Јованчевић, школски библиотекар Средње школе у Тополи у пензији (у сарадњи са
Златком Ахмићем, Библиотека Матице српске, Нови Сад) са радом „Библиотека
Средње школе у Тополи – образовни, научни и културни центар општине”. Школски
библиотекари су имали интересантна излагања, представили су своја разнолика
искуства и приказали како својим активностима, кроз разноврсне програме, доприносе
културном животу не само своје школе, већ и локалне средине.
Школски библиотекари су такође имали прилику да учествују и присуствују
стручном Саветовању на тему „21. век у школској библиотеци”, у организацији
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” и Библиотекарског друштва Србије.
Окупило се више од 150 заинтересованих за актуелно стање у школским библиотекама
у Србији. Скуп је одржан, 5. децембра 2019. у Великој сали чачанске Библиотеке, а
уједно је то био и претконференцијски дан XVI конференције БДС.
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Скуп је отворио др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва
Србије и директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”. Он је у име оба
организатора присутнима пожелео добродошлицу, квалитетан рад и пријатан боравак у
чачанској Библиотеци. У име Друштва школских библиотекара Србије говорила је
Мирјана Радовановић Пејовић, чланица Управног одбора, која је све позвала да се
активно укључе у рад Друштва и да је то начин да библиотекари буду видљивији и
признатији.
Саветовање „21. век у школској библиотеци” било је одлична прилика за боље
информисање о стању и испуњавању услова за рад школских библиотека Србије, у
складу за важећим просветним и библиотечко-информационим прописима. Било је
изложено више од 15 кратких презентација којима је представљен рад школских
библиотека Моравичког округа. Представљени су примери добре праксе, али и
проблеми са којима се школски библиотекари срећу у свакодневном послу.
Током Саветовања Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић пренеле су
колегама своја искуства са свог првог и јединог учешћа српских школских
библиотекара икада на Светском конгресу школских библиотекара, који се одржао у
Дубровнику 2019. године, након чега је одржана промоција књиге др Дејана
Вукићевића „Non imprimatur или Цензура у библиотекарству и издаваштву”.
Kонкурс за најбољег библиотекара и Награду „Мина Караџић“ у 2019. години
На конкурс за најбољег библиотекара и Награду „Мина Караџић“ у 2019. години
пријавила се само једна колегиница, Тања Маљоковић, библиотекарка у ОШ „Бранко
Радичевић“ у Београду.
Комисија која је разматрала њену пријаву била је у следећем саставу: Славица
Петровић, библиотекарка у Економској школи „Нада Димић“ у Земуну, Жељко
Марчетић, библиотекар у Техничкој школи у Београду и Наташа Марковић Атар,
библиотекарка у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ у Београду.
Чланови Комисије су на основу послатог материјала установили да кандидаткиња
испуњава услове конкурса и са тиме се једногласно сложили у електронској преписци
25. 12. 2019. године.
Са великим задовољством су се уверили да колегиница Тања Маљоковић свој
посао обавља са много љубави и посвећености, радећи знатно више од онога што је
предвиђено планом и програмом. Приметно је да колегиница и труд и време улаже у
своје професионално образовање, сарадњу са колегама, родитељима и локалном
средином, као и у афирмацију професије, што се може видети из бројних прилога.
Нарочито је похвално њено активно учествовање у раду ДШБС.
Комисији је било задовољство што је имала прилику да се детаљније упозна са
њеним радом. Част је имати за сарадника овако одговорну и посвећену колегиницу.
На основу наведеног, Награда „Мина Караџић“ се ове године као најбољем
школском библиотекару додељује Тањи Маљоковић из Београда. Комисија се о овој
одлуци једногласно сагласила у електронској преписци дана 25. 12. 2019. године.
Извештај о акцији поводом Европског дана језика 2019.
Прегледом материјала који је пристигао на и-мејл адресу Друштва, закључено је
да је сарадња на реализацији ове активности била плодотворна, да је изродила
мноштво идеја и створила предуслов за реализацију стварања ризнице идеја и примера
добре праксе у наредним активностима.
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Из мноштва извештаја о реализованим активностима и пројектима на којима се
радило, створене су добре основе и за умрежавање школа, наставника, библиотекара и
ученика у оквиру школе и између школа на размени искустава и идеја у процесу
наставе и учења, као и на ширењу хуманистичких вредности које су биле један од
циљева реализоване активности, а везане су за рад школских библиотекара, као важног
ресурса у подршци наставном процесу.
Види се да је свака активност понаособ подстакла трагање за разноврсним
димензијама различитих језика и култура, насталим на њиховој основи (страни,
класични, регионални, мањински, дијалекти...). Уочено је и мноштво различитих
методолошких приступа реализацији конкретних активности, што указује на богатство
идеја, чијој дисеминацији треба приступити у даљем раду.
У обележавању овогодишњег Европског дана језика учешће су узеле установе
образовања, од оних најмањих, у планинским пределима наше земље са по свега 15
ђака, до оних највећих, смештених у најразвијенијим центрима, свака користећи
максимум расположивих ресурса, не запостављајући ни једног тренутка
интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима на релацији моја
школа, моја школа – друге школе, моја школа – шире окружење и наше школе –
регион, државе, континенти...
У акцији су учествовале следеће школе (линковани су прилози школа које су
свој материјал објавиле он-лајн): ЕТШ „Никола Тесла“, Зрењанин; Зрењанинска
гимназија; Медицинска школа, Зајечар; ОШ „23. октобар“, Голубинци; ОШ „3.
октобар“, Локве; ОШ „8. септембар“, Пирот; ОШ „Алекса Шантић“, Сечањ; ОШ
„Бранко Миљковић“, Ниш; ОШ „Бранко Радичевић“, Лугавчина; ОШ „Бранко
Радичевић“, Ступар; ОШ „Братство-јединство“, Бело Блато; ОШ „Братство-јединство“,
Врбас; ОШ „Браћа Вилотијевић“, Краљево; ОШ „Војвода Путник“, Рипањ; ОШ „Вук
Караџић“, Мајиловац; ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ниш; ОШ „Доситеј Обрадовић“,
Нови Сад; ОШ „Доситеј Обрадовић“, Свође; ОШ „Драгољуб Илић“, Драчић; ОШ
„Душан Јерковић“, Ужице; ОШ „Ђура Јакшић“, Краљево; ОШ „Иван Милутиновић“,
Вишњица; ОШ „Јован Поповић“, Инђија; ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево; ОШ
„Коста Ђукић“, Младеновац; ОШ „Љубица Јовановић Радосављевић”, Подвршка; ОШ
„Мајка Југовића“, Земун; ОШ „Марко Пајић“, Вича; ОШ „Милан Илић Чича“,
Аранђеловац; ОШ „Милован Глишић“, Ваљевска Каменица; ОШ „Милош Црњански“,
Српски Итебеј; ОШ „Петар. Кочић“, Инђија; ОШ „Радоје Домановић“, Врање; ОШ
„Радоје Домановић“, Крагујевац; ОШ „Свети Сава“, Краљево; ОШ „Свети Сава“,
Младеновац; ОШ „Стари град“, Ужице; ОШ „Франце Прешерн“, Миљаковац; ОШ
„Цар Константин“, Ниш; СШ „Бранислав Нушић“, Сокобања; Техничка школа,
Ивањица; Техничка школа, Неготин; Факултет политичких наука у Београду; Шабачка
гимназија; ШООО „Ђуро Салај“, Београд и ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад.
Пројекат ДШБС: Приручник „Бајке у образовању и васпитању”
Пројекат Друштва школских библиотекара Србије, Приручник „Бајке у
образовању и васпитању”, нашао се на Листи вредновања и рангирања пријављених
програма на Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су
значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења. Министарство
просвете, науке и технолошког развоја одвојило је средства за штампање приручника,
чији је циљ подизање квалитета и унапређење методологије наставе и ваннаставних
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активности, креирање нових метода и развој компетенција наставника и стручних
сарадника, библиотекара, психолога и педагога. Приручник, који ће бесплатно добити
сви чланови ДШБС-а, садржи нову методологију проучавања у којој се бајка ставља у
оквир савремености и кроз стваралачко дејство књижевности утиче на образовање и
васпитање деце, ученика основне школе.
Упркос тешким условима за рад, Приручник „Бајке у образовању и васпитању”
успешно је реализован и биће ускоро на располагању библиотекарима, стручним
сарадницима, наставницима разредне и предметне наставе, као стваралачки подстицај
за нову методологију у проучавању и обрађивању бајки у наставном и ваннаставном
процесу. Приручник ће на поклон добити чланови Друштва школских библиотекара
Србије на редовној годишњој Скупштини Друштва, наставници разредне наставе који
су у оквиру Зимских сусрета учитеља, у организацији Друштва учитеља Београда,
присуствовали промоцији приручника, као и стручни сарадници, јавне библиотеке и
сви они који су помогли да ова књига изађе у јавност.
Трећа акција ДШБС „Читајмо гласно”
Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара Друштво школских
библиотекара Србије позвало је све школске библиотекаре да трећи пут обележе овај
датум у својим библиотекама, на нивоу своје школе или удруживањем са другим
школама.
Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и неговање
матерњег језика, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом,
повезивање са установама и удружењима која се баве афирмисањем културе и
уметности, као и промоција рада и сарадње школских библиотекара.
Трећи наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”
Друштво школских библиотекара Србије расписало је трећи наградни фотоконкурс „Разгледница из школске библиотеке”. Конкурс је намењен ученицима
основних и средњих школа. Циљ конкурса је промоција школских библиотека, као и
развијање креативности, медијске и дигиталне писмености ученика.
Конкурс је отворен до 31. 3. 2020. године. Додела награда, књига, диплома и
похвалница, биће одржана у априлу текуће године на Скупштини Друштва школских
библиотекара Србије, када ће бити организована изложба фотографија са конкурса.
Рад ДШБС у време ванредног стања изазваног корона вирусом
Дигиталне колекције књига и важни линкови за подршку учењу на даљину
У складу са одлуком Владе Републике Србије о забрани јавног окупљања на
јавним местима у затвореним просторима и ради спречавања појаве и ширења корона
вируса, Друштво школских библиотекара Србије упутило је своје чланове на дигиталне
колекције књига и важне линкове за подршку учењу на даљину у складу са дописом
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 16. 3. 2020. основним и
средњим школама, у коме се наводи: „Потребно је да стручни сарадници помогну
наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења
на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима. Такође, потребно је да
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стручни сарадници осмисле радионице и/или материјале за рад са ученицима у домену
организације учења и слободног времена, техника учења, самовредновања
напредовања кроз учење и у областима које се специфично односе на васпитни рад са
ученицима”.
Молбa Министарству просвете, науке и технолошког развоја за препоруке и
упутства за рад школских библиотека у циљу превенције од корона вируса.
Будући да је велики број колегиница и колега изразило недоумице у вези са
безбедним радом и мерама превенције у раду школских библиотека на крају школске
2019/2020, председник Друштва Марко Ламбета упутио је 29. 5. 20120. молбу
министру просвете Младену Шарчевићу Молбу за препоруке и упутства за рад
школских библиотека у циљу превенције од корона вируса.
Активности ДШБС у Националној асоцијацији родитеља и наставника Србије
20. фебруара 2020. председник Друштва послао је документацију за пријем
ДШБС у Националну асоцијацију родитеља и наставника Србије.
За делегата нашег Друштва изабрана је Тања Маљоковић, која је учествовалa у
раду на Скупштини НАРНС-а, 29. 2. 2020. године, на којој је наше друштво примљено
за члана асоцијације.
3. Верификација одлука донетих електронском преписком од новембра 2019. до
јуна 2020. године.
Једногласно су донете (верификоване) следеће одлуке:
3.1. Одлука Управног одбора да представник ДШБС у комисији за избор публикација
од значаја за образовање и васпитање за богаћење фонда библиотека основних школа у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја буде Ивана Ранковић, секретар
ДШБС (24. новембар 2019).
3.2. Одлука Управног одбора o надокнади личних плаћања за путне трошкове Марка
Ламбете, у износу од 1.460,00 динара. (10. децембар 2019).
4. тачка: Трећи наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”.
Друштво школских библиотекара Србије расписало је почетком марта трећи
наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”. Конкурс због
проглашења ванредног стања није могао бити одржан, стога је УО Друштва
једногласно донело следећу одлуку:
ОДЛУКА
Трећи наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке” одлаже се за 2021.
годину
5. тачка: Доношење одлуке о бесплатној чланарини за 2020. годину за
библиотекаре чији су ученици освојили прво место на Трећем литерарном
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
жиро-рачун: 205-113229-95
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2020. годину:
1. Драган Павловић, ОШ „Нада Пурић”, Ваљево;
2. Александра Дракулић, „Никола Тесла”, Београд;
3. Слађана Лукић Бундало, Медицинска школа, Београд.
Донета је
ОДЛУКА
Бесплатну чланарину за 2020. годину добијају библиотекари чији ученици су освојили
прво место на Конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге“ у организацији ДШБС-а:
Драган Павловић, Александра Дракулић, Слађана и Лукић Бундало
6. тачка: Награђивање носилаца награда на Трећем литерарном конкурсу „Лето
без бриге, проведи крај књиге“.
Донета је једногласно
ОДЛУКА
Дипломе и награде носиоцима награда на Трећем литерарном конкурсу „Лето без
бриге, проведи крај књиге“, услед поштовања мера превенције од корона вируса које се
односе на јавно окупљање, биће послате поштом
7. тачка: Трећа акција „Читајмо гласно”
На иницијативу чланице Управног одбора Мирјане Радовановић Пејовић
Друштво школских библиотекара Србије започело је 2018. године акцију „Читајмо
гласно” као прву националну промоцију читања, желећи да оснажи и окупи школске
библиотекаре Србије на заједничком задатку – да из школске библиотеке заједнички
инспиришемо што више деце и одраслих да читају више, да их охрабримо да поделе
своје уживање у читању и да покажемо да читање доприноси квалитету живота.
Услед пандемије корона вируса каснимо са обрадом података о броју учесника
акције.
Пристигло је око 170 мејлова из школских библиотека са извештајима о броју
учесника, али знамо сигурно да су могобројни школски библиотекари спровели акцију
„Читајмо гласно” и поставили је на сајтове својих школа, али нису о томе обавестили
ДШБС.
У току је преглед извештаја школских библиотекара и наставника који су
учествовали у акцији ове 2020. године и прикупљање података о тачном броју
учесника, којима можемо јавности представити број ученика, наставника и
библиотекара који су кроз нашу заједничку акцију „Читајмо гласно“ промовисали
књигу, културу читања и читалачку писменост.
8. тачка: Четврти литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге”.
Једногласно је донета
ОДЛУКА
Четврти литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге”, одложен због
проглашења ванредног стања, биће расписан у јуну 2020, са роком слања радова до 30.
септембра
жиро-рачун: 205-113229-95
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9. тачка: Безбедан рад и мере превенције од корона вируса у раду школских
библиотека на крају школске 2019/2020.
Једногласно је донета
ОДЛУКА
Будући да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није одговорило
на Молбу за препоруке и упутства за рад школских библиотека у циљу превенције
од корона вируса, коју је министру Младену Шарчевићу упутио председник Друштва
Марко Ламбета 29. 5. 2020, УО Друштва доноси одлуку да се колегама препоручи
Упутство за рад библиотека у вези превенције covid19, Градског завода за јавно
здравље из Београда.
10. тачка: Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС.
Једногласно је донета
ОДЛУКА
Редовна годишња Скупштина ДШБС-а одржаће се 26. јуна 2020. године,
у Центру за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац,
са почетком у 12.00 часова
Редовна годишња Скупштина Друштва школских библиотекара Србије није
одржана у планираном термину због проглашења ванредног стања, а Уредбом Владе
Републике Србије од 16. 4. 2020. одређен је рок за њено одржавање, као и за
достављање Редовног годишњег финансијског извештаја, који мора бити усвојен на
Скупштини. Рок је 4. август 2020. (90 дана од 6. маја, дана престанка ванредног стања),
па је стога неизбежно да се одржи редовна годишња Скупштина Друштва и усвоји и
достави Редовни финансијски извештај пре тог рока, како Друштво не би трпело
правне консеквенце због пролонгирања рока.
Скупштина бити одржана уз све прописане мере превенције од корона вируса, а
будући да није време за свечаности, Скупштина ће ове године бити одржана без
Свечаног дела.
Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације и пооштравања мера
превенције, Скупштина ће бити одржана он-лајн.
Договорен је следећи програм:
Поздравна реч Марка Ламбете, председника ДШБС-а; додела награде „Мина
Караџић” за 2019. годину; промоција Приручника „Бајке у образовању и васпитању”.
Радни део Скупштине: 1. отварање Скупштине и избор радних тела; 2. усвајање
Дневног реда; 3. разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС-а за 2019. годину; 4.
разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2019. годину; 5. усвајање Плана рада
и Финансијског плана ДШБС-а за 2020. годину; 6. Извештај НО; 7. разрешење и избор
нових чланова УО Друштва; 8. избор председника Друштва; 9. избор уредника сајта
Друштва; 10. избор уредника часописа „Школски библиотекар”; 11. Текућа питања и
предлози.

жиро-рачун: 205-113229-95
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11. тачка: Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић”.
Једногласно је донета
ОДЛУКА
Новчана Награда „Мина Караџић” за 2019. годину
износиће 10.000 динара
12. 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 2020. годину.
13. 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 2020. годину.
14. тачка: Текућа питања.
Маја Радоман Цветићанин, ауторка пројекта „Читалићи”, чији је ДШБС један од
суорганизатора, предложила је средином фебруара да УО Друштва делегира једног
представника у Организациони одбор „Читалићи”. Такође, позвала је представнике УО
ДШБС на овогодишњу Међународну смотру читалаштва „Читалићи 2020”, који би
презентацијом или кратким филмом представили овогодишњу акцију ДШБС „Читајмо
гласно”.
Будући да истиче мандат шесторо чланова УО, договор је да представник УО у
Организационом одбору „Читалића” буде изабран из наредног сазива УО, који ће бити
изабран на редовној годишњој Скупштини Друштва.
Састанак је завршен у 21.00.

Записничар:

Председник Друштва

Ивана Ранковић

Марко Ламбета
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