
Друштво школских библиотекара Србије 
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија 

тел: +381 069 3984728 
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

веблокација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

 

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

 

                      

        

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

БРОЈ  254/15      

ДАТУМ 20.10.2015.      

       БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2        
  

 

Извештај комисије за избор најбољег школског библиотекара и награду „Мина 

Караџић“ у 2014/15 школској години 

На конкурс зa најбољег библиотекара и награду „Мина Караџић“ су се пријавила 3 (три) 

кандидата: 

1. Слађана Галушка – ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча; 

2. Зорица Сорак – ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац; 

3. Јулијана Брадић Ћоровић – ОШ „Краљ Петар Први“, Београд 

Комисија у саставу: Славица Петровић,библиотекар у Економској школи у Земуну, Жељко 

Марчетић, библиотекар у Техничкој школи у Београду и Љиљана Ђорђевић, библиотекар у 

ОШ „Бранко Пешић“ у Земуну jе прво самостално пажљиво и исцрпно проучила све 

пристигле пријаве  а затим се састала у петак 16.10.2015 год. Комисија је установила да 

пријава Јулијане Брадић Ћоровић није предата у конкурсом предвиђеној форми, па је 

одлучила да је не узме у разматрање. 

Преостале две пријаве комисија је детаљно проучила анализирајући приложени материјал. Са 

великим задовољством смо се уверили да пријављене кандидаткиње свој посао обављају са 

много љубави и посвећености, радећи много више од онога што је предвиђено годишњим 

планом и програмом. У својим прилозима оне су представиле читав спектар послова који 

професију школског библиотекара чине тешком и изазовном, али и лепом и корисном. Њихов 

рад  у својим срединама и локалној заједници као и у Друштву много је допринео афирмацији 

професије.  

Комисија је имала задатак да се определи само за једног кандидата. Међутим, ни после 

вишесатног рада нисмо могли да донесемо одлуку. Обе кандидаткиње заслужују награду 

толико да би додела награде само једној од њих била неправедна према оној другој.  

Због тога смо донели одлуку да, узимајући у обзир мали број пријава на овогодишњи конкурс 

и квалитет обе пријаве, награду „Мина Караџић“ за школску 2014/2015 годину равноправно 

добију  Слађана Галушка библиотекар у ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча и 

Зорица Сорак библиотекар у ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац.  
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Знамо да се оваква одлука доноси само у случају кад су библиотекари из исте школе али смо 

одлучили да ипак направимо преседан  како не би оштетили било коју колегиницу и  да се  у 

овом случају примени члан 2 Правилника о критеријумима за доделу награде. То значи да 

свака колегиница добија своју повељу, а новчану награду да деле. 

Верујемо да ћемо имати разумевање кандитата и подршку осталих колега за овакву одлуку. 

Честитамо колегиницама на добијеној награди и желимо им да наставе и даље да напредују у 

свом раду и на њихово али и наше задовољство.     

Комисија је овакву одлуку донела једногласно. Сматрамо да је оваква одлука примерена 

тренутом стању у школском библиотекарству у нашој земљи и стању у Друштву школских 

библиотекара Србије, и да ће подстицајно деловати на чланове Друштва за даљи рад.  

 

Београд, октобар 2015.                                                              Чланови комисије:  

                                                                                                  1. Славица Петровић 

                                                                                                  2. Жељко Марчетић 

                                                                                                  3. Љиљана Ђорђевић 

                   
 

                             
                                                             

                    Председник Друштва 

      
                                                                                           Роксанда Игњатовић  

 


