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Олга Јечменица, библиотекар и уредник програма 

Библиотека „Милутин Бојић“, Београд (Палилула) 

и-мејл: olga.jecmenica@milutinbojic.org.rs 

 

 

Сажетак: Извештај о реализацији више трибина под називом Библиотека у облацима, 

које су настале као плод сарадње Библиотеке „Милутин Бојић“ Београд са ДШБС. 

Кључне речи: трибине, библиотека, правилник 

  

Доношењем новог Правилника, по коме  број запослених у школској 

библиотеци у зависи од броја одељења у школи, дошло се до ситуације да поједине 

школске библиотеке неће радити досадашњим темпом или ће у њима радити нестручан 

кадар. Проблем има дугорочне лоше последице, како за кориснике школских библиотека, 

децу, тако и за националну културу уопште.  

Библиотека „Милутин Бојић“ сматрала је да се проблем не тиче само школских 

библиотекара већ и шире друштвене и стручне јавности. Организовањем трибине  

Библиотека у облацима желели смо скренемо пажњу јавности и медија, као и да 

пронађемо моделе решавања проблема. 

Гости прве трибине били су писци: Јасминка Петровић, Јелица Грегановић и 

Дуле Недељковић. Будући да су веома активни на друштвеним мрежама и у медијима, 

предочили су могућности њиховог коришћења у циљу скретања пажње на лош положај 

школских библиотекара. 

Гости друге трибине биле су: Весна Црногорац, секретар Друштва 

библиотекара Србије, Слађана Галушка и Мира Меглић у име Друштва школских 

библиотекара Србије. Говорило се о правном аспекту поменутог Правилника и како 

стучно удружење може помоћи својим колегама. 

Трећа трибина у овом низу бавила се ставовима синдикалних организација. 

Угостили смо Миљана Мићуновића из Уније синдиката школа Београда и Славка 

Анђелића из Покрета слободних синдиката Србије. 
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Модератори трибина биле су Биљана Љубисављевић и Анђелка Танчић, 

школски библиотекари. У име библиотеке домаћина присутнима се обратила Олга 

Јечменица, а уредник трибина био је Карло Астрахан. 

Све три трибине забележене су и видео-камером, а снимци су доступни на 

Youtube каналу Библиотеке „Милутин Бојић“: 

https://www.youtube.com/watch?v=wCu5R-S6SU0 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbj7H0i5xBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3zLKFU9Fhn0 
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