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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 233-2/14 ДАТУМ
9.9. 2014.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских
библиотекара Србије, одржаног 6. септембра 2014. године, у
Ваздухопловној академији у Београду

Састанку су присуствовали чланови УО: Роксанда Игњатовић, Гордана
Лукић, Зорица Смиљанић, Јелена Бабић, Маја Радоман Цветићанин и Наташа
Марковић Атар, као и члан НО Жељко Марчетић. Због других обавеза
одсуствовале су Љиљана Ђорђевић, члан УО и Бранислава Максић и Славица
Петровић чланице НО. На седници је била гост Слађана Галушка, члан ДШБС.
Састанак је почео у 12 сати и 20 минута.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда
текуће седнице
2. Активности Друштва на почетку школске 2014/2015. године
3. Сајт и веб стране Друштва
4. Расписивање конкурса за Награду «Мина Караџић»
5. Текућа питања
1. тачка
Записник са претходне седнице и Дневни ред текуће седнице
једногласно су усвојени.
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2. тачка
Санда Игњатовић је истакла да је потребно да решимо питање секретара
јер је Љиљана Ђорђевић најавила да не може више да обавља ту функцију.
Сложили смо се да је неопходно изабрати новог секретара да не бисмо
блокирали рад УО. Предлог Санде Игњатовић је да ову функцију преузме
Наташа Марковић Атар. Са предлогом су се сложили сви присутни, као и сама
Наташа. Договорено је да о одлуци о останку колегинице Љиље у УО, са њом
разговара председница.
За реч се јавила Маја Радоман Цветићанин и рекла да више не ради у
школској библиотеци, већ само у настави. Питала је да ли је у реду да остане
члан УО. Сви су се сложили са тиме да остане члан УО јер и само Друштво има
чланове који су наставници, не искључиво школске библиотекаре.
У оквиру теме активности Друштва на почетку школске 2014/15. године
Зорица Смиљанић је обавестила да је летос била на дводневном семинару у
Јагодини у организацији Академије «Филиповић» где је представљен
компјутерски програм за електронско пословање школског библиотекара.
Истакла је да програм није савршен и да мора да се доради: садржи бар-код
технологију, каталошке листиће, систем УДК класификације, базу фонда, али
нема странице за ревизију ни инвентарну књигу. То се мора дорадити. Зорица
није пробала да користи овај програм, па не зна да ли он садржи и програм за
рад са корисницима. Представљајући овај програм на семинару, Братислав
Филиповић је истакао да су они отворени за сарадњу и да желе да надокнаде
све недостатке, али да нема могућности гаранције за њега ако сама Академија
престане са радом. Њихов циљ је да сарађују са што више школа, па им је зато
и цена програма од 17 000 динара приступачна. За прву годину школе би
уплатиле за коришћење програма по 1200 динара, а потом по 500 динара
месечно.
Одлучено је да се због неких нејасних питања везаних за овај и друге
рачунарске програме за библиотечко пословање који постоје тренутно на
тржишту, на поменутом састанку не представља ниједан.
Маја Радоман Цветићанин је рекла да се као Друштво више активирамо
и од Министарства просвете и Народне библиотеке Србије тражимо програм.
Слађана Галушка је предложила да председник Друштва уговори састанак са
Снежаном Марковић, јер је она упућена у рад Друштва. Са овим предлогом се
сложила Санда Игњатовић и истакла да у циљу унапређивања положаја и
решавања проблема школских библиотекара морамо тражити помоћ оба
министарства, НБС, и посебно Катедре за библиотекарство.
Предлог Жељка Марчетића је да од Снежане Марковић тражимо савет како да
добијемо стандарде.
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Санда је рекла да су издавачи покренули иницијативу да Министарство
просвете реши питање набавке књига за школске библиотеке. Министарство
подржава издаваче али наглашава да школе имају аутономију, што значи да
саме решавају са издавачима питање набавке књига.
За Годишњи финансијски план школе као и за Годишњи извештај о раду
потребно је детаљно написати шта треба купити за потребе библиотеке и шта
јесте купљено, а добро би било истаћи и то да ли је набављено довољно књига.
Договорено је да Друштво настави сарадњу са Удружењем издавача, али је
потребно да се у наредном периоду дефинише званични став по питању
решавања проблема набавке књига за школске библиотеке и другим питањима
од заједничког интереса.
Уместо претходно договараног састанка Београдске подружнице,
одлучено је да се организује окупљање представника свих округа, тј.
подружница на свечаности обележавања Дана библиотекара. У вези са овим
даном Санда Игњатовић је истакла да треба направити агенду са подацима о
окупљању и садржајима. Тог дана би могли бити представљени пројекти
Читалићи, Оштро перце и Интернест, као и два семинара чији су аутори чланови
ДШБС, Слађана Галушка и Анђелка Танчић. Предложено је да се за овај скуп
добију потврде за интерно стручно усавршавање. Пошто Дан библиотекара
пада у време Сајма књига, предлог је да скуп буде организован већ 17.10.2014.
год. До тада треба у регуларном року послати обавештење и расписати конкурс
за Награду «Мина Караџић», јер се она уручује добитнику управо на Дан
библиотекара. Остаје отворено питање школе у којој је могуће организовати
ово окупљање. Санда Игњатовић ће пробати да разговара са колегама у
школама у центру града: ОШ «Владислав Рибникар», ОШ «М. П. Алас» или ОШ
«Јосиф Панчић» на Бановом брду. Ово окупљање биће о трошку Друштва.
Слађана Галушка је предложила да се семинари, које ће Друштво
представити својим члановима, организују преко регионалних центара за
стручно усавршавање. За чланове Друштва семинари ће бити упола цене, оба
за 3000 динара. То ће бити мотивација да се колеге учлане у Друштво, чиме ће
се повећати уплата чланарине. Школа која би била домаћин семинара Сарадња
школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и
информационе и медијске писмености ученика, имаће попуст 20% од укупне
цене. Група може бројати највише 25 полазника. Овај семинар је акредитован
и налази се у каталогу ЗУОВ за ову школску годину под редним бројем 5.
Предвиђено је да траје два дана и носи 16 сати стручног усавршавања. Укупна
цена је 75000 динара. ДШБС ће од котизације за овај семинар добити око 10
000 динара. Зорица Смиљанић је нагласила да треба направити спецификацију
трошкова да би се тачно знало колики су расходи и приходи. Са овим предлогом
су се сви сложили. Други семинар је електронски, такође акредитован, под
редним бројем 4 у Каталогу, где се могу видети све потребне информације.

жиро-рачун: 205-113229-95 Комерцијална банка а.д. Светогорска
42-44, Београд ПИБ: 104730308
17674544

матични број:

Друштво школских библиотекара Србије
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија
тел: +381 069 3984727
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

веб-

Санда Игњатовић је обавестила да је за 26. и 27. 9. 2014. године заказано
Саветовање у организацији ДШБС, Знакови поред пута (Могућности за учење и
професионални развој школских библиотекара), које је акредитовано и носи 2
бода стручног усавршавања. Она је успоставила сарадњу са Универзитетском
библиотеком «Светозар Марковић», где ће се овај скуп одржати. Сви предавачи
су потврдили долазак. На овом Саветовању заинтересовани ће чути излагања
колега из Србије и Хрватске: Гордане Стокић, Адама Софронијевића, Весне
Вуксан, Драгана Кнежевића, Невене Тољаге...
Планирано је да се вече проведе у дружењу и уз вечеру у Скадарлији, али како
за сада нису добијена новчана средства за реализацију овог скупа, договор је
да вечера буде факултативна. Из средстава Друштва гостима ће бити плаћени
смештај, пут и ручак. Председница Друштва је рекла да је контактирала са
Телекомом и Фондацијом за отворено друштво, тражећи од њих спонзорство,
али да није наишла на позитиван одговор.
За све заинтересоване колеге котизација за ово Саветовање била би око
2000 динара. Сви детаљи о Саветовању и представљању пројеката биће на
сајту Друштва. Предложено је да се обавештења о овим скуповима пошаљу
школским управама.
3. тачка
Јелена Бабић је рекла да је израда сајта ДШБС у току. Верификована је
одлука донета у електронској преписци да се за услугу хостинга изабере
јефтинији и за потребе Друштва довољан пакет Спринт Адванст(3.790 динара)
код истог провајдера - Плус хостинг, као и да главна уредница новог сајта,
Јелена Бабић буде особа за контакт са поменутим провајдером.
4. тачка
Конкурс за Награду «Мина Караџић» биће послат наредне недеље у
Просветни преглед и биће отворен до 5.10.2014. године. Договор присутних је
да у комисији за доделу ове награде може да остане Љиљана Ђорђевић иако
више није секретар, а да председница Друштва у вези одлуке да ли остаје у
комисији разговара са колегиницом Љиљом.
5. Тачка
Маја Радоман Цветићанин је, као уредник часописа Школски
библиотекар, замолила колеге да прочитају текстове пристигле за овај број.
Напоменула је да до краја следеће недеље треба да има информацију који
текстови могу бити објављени. Истакла је да нису сви текстови довољно
квалитетни да би били објављени. Она жели да се сви чланови УО изјасне о
томе.
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Закључено је да је боље да објавимо мањи број квалитетних текстова него да
идемо на квантитет. Текстове ће сви добити мејлом.
Састанак је завршен у 14 сати и 50 минута.

Секретар
Наташа Марковић Атар

Роксанда Игњатовић,

председник Друштва
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