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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 232-2/14
ДАТУМ 1.7. 2014.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских
библиотекара Србије, одржаног 30. јуна 2014. године, у
Ваздухопловној академији у Београду

Састанку су присуствовали чланови УО: Роксанда Игњатовић, Гордана Лукић,
Зорица Смиљанић, Јелена Бабић, и Наташа Марковић и чланови НО:
Бранислава Максић и Славица Петровић, док су одсуство због обавеза
најавили: Маја Радоман Цветићанин и Љиљана Ђорђевић, чланице УО и
Жељко Марчетић, члан НО.
Састанак је почео у 13.30 ч.

Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање
Дневног реда текуће седнице;
2. Разматрање активности Друштва на крају школске
2013/14. и план рада за школску 2014/15;
3. Конкурс за награду „Мина Караџић“;
4. Текућа питања;

1. тачка
Записник са претходне седнице и Дневни ред текуће седнице једногласно су
усвојени.
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2. Тачка
Константована је велика потреба за постојањем семинара стручног
усавршавања и стручних скупова, који би могли проширити делокруг
деловања Друштва. Председница Роксанда Игњатовић подсетила је присутне
на два семинара Друштва која је акредитовао Завод за унапређивање
образовања и васпитања и најавила стручни скуп који би се одржао 25. и
26. септембра у Београду. Предавачи на овом скупу били би: Гордана Стокић
Симончић, управница Катедре за Библиотекарство и информатику
Филолошког факултета у Београду, Весна Вуксан или неко од њених
сарадника из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, мр Драган
Кнежевић из агенције Алтер Арс из Загреба, док би се у оквиру примера
добре праксе представиле школске библиотекарке: Ирена Бандо из Осјека,
Марија Пургар из Вуковара и Невена Тољага из Београда. Председница
Друштва напоменула је да је материјал за акредитацију овог скупа у
припреми и да ће када буде познато више појединости, обавестити чланове
УО и НО.
За почетак септембра договорен је састанак Београдске подружнице, са
циљем да се школским библиотекарима Београда представе пројекти у
којима ће моћи да учествују у предстојећој школској години: Читалићи,
Оштро перце, е-библиотека и Интернест. У припреми и реализацији овог
скупа учествоваће тим који чине чланови УО: Маја Радоман Цветићанин,
Гордана Лукић, Зорица Смиљанић и Јелена Бабић. Договор око структуре
представљања и сатнице треба да буде донет до наредне седнице Друштва и
представљен осталим члановима.
Зорица Смиљанић, актуелна председница Београдске подружнице,
предложила је да се на најављеном састанку Подружнице одреди нови
председник, како њен рад као могућег будућег секретара Друштва не би
угрозио ангажовање на другим пољима. До избора новог председника,
Зорица Смиљанић се обавезала да ће обавестити чланове Београдске
подружнице о скупу планираном за септембар.
Председница Друштва преузела је комплетну документацију о раду Друштва
од претходног председника. Због обимности материјала и непостојања
адекватног простора где би се он чувао, чланови Друштва су се обавезали да
провере прописе којима се регулишу рокови за чување документације
друштава.
Порески биланс за 2013. годину достављен је Пореској управи.
Једногласном одлуком Управног одбора усвојено је да послове
рачуноводства Друштва води, на претходном састанку прихваћена, агенција
Теа Тим из Београда, уз надокнаду у месечном износу до 3000 динара.
Чланови Управног одбора једногласно су прихватили предлог за израду
новог сајта, који би донео битне иновације у односу на досадашњи на плану
његове прегледности, интерактивности и једноставнијег коришћења.
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Сајт би био завршен у току јула месеца, а сви чланови Друштва би до тада
дали предлоге, путем електронске поште, који би поспешили његову
функционалност. Тада би била позната и коначна цена израде сајта.
Роксанда Игњатовић и Јелена Бабић преузеле су на себе да контактирају
досадашње провајдере, на чијем се интернет простору налазио сајт, како би
се разјасниле неке недоумице поводом рачуна који су стигли на име домена
и хостинга, пошто би, према досадашњим сазнањима, требало измиривати
само један од та два.

3. Тачка
Према Плану рада Друштва за 2014. у јуну је предвиђено и разматрање
Конкурса за награду „Мина Караџић“, који би морао бити објављен у
септембру, у „Просветном прегледу“. Присутни чланови подсетили су да
актуелну комисију за доделу чине: Љиљана Ђорђевић, Славица Петровић и
Жељко Марчетић, а договорено је да се евентуална одлука о промени
досадашње трочлане комисије, која је одлучивала о награди донесе на
наредном састанку Друштва.
4. тачка
Под овом тачком Јелена Бабић је поставила питање подстицања
библиотекара да дају свој допринос часопису „Школски библиотекар“. Мада
је председница Друштва констатовала да ће одзив бити већи када Друштво
унапреди квалитет рада и тиме придобије више чланова, Бранислава
Максић је указала да би се бодовањем објављених радова могло постићи и
на квантитету и на квалитету. На члановима УО остало је да се информишу о
остваривању могућности бодовног вредновања часописа.
Гордана Лукић и Јелена Бабић указале су на одсуство електронске верзије
Зборника са Смотре школских библиотекара, због чега би требало ступити у
контакт са Весном Гошовић, која је на конститутивној седници представила
поменути Зборник радова.
Роксанда Игњатовић дала је конкретан предлог поводом објављивања
Конкурса о коме је било речи на претходном састанку. Конкурс би био
отворен за радове који би доносили књигу са путовања у различитим
медијским формама, од писаног до видео записа. Бранислава Максић указала
је на могућност да се сарадњом са неким издавачким кућама може
обезбедити награда у виду књига за најуспелије радове, а председница
Друштва истакла и туристичке организације и културне центре од којих би се
могла добити подршка овог типа.
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Договорено је да се до следећег састанка прецизирају сви детаљи Конкурса
и он објави почетком наредне школске године.
Следећи састанак је договорен за 29. август.
Састанак завршен у 14:55.

Записничар
Јелена Бабић

Роксанда Игњатовић,

председник Друштва
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