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Записник са
ДРУГЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ
Друштва школских библиотекара Србије
одржане у суботу, 3. октобра 2015. у Народној библиотеци Србије у Београду,
Скерлићева 1, са почетком у 11,55 сати

* Овај и сва даље поменута документа доступна су на сајту Друштва или се могу
добити упитом на мејл секретара Друштва
Пријављивање учесника одржано је према плану од 1130 часова. Укупан број
присутних је 39.
Присутне је поздравила и упознала са данашњом темом окупљања Роксанда
Игњатовић, председница Друштва, а затим је проф. Гордана Стокић Симончић,
управница Kатедре за Библиотекарство и информатику Филолошког факултета у
Београду изнела свој став и виђење професије и настале проблематике.
Мира Меглић је представила податке из анкета о библиотечком пословању,
које је на молбу Друштва школских библиотекара Србије 28. септембра 2015.
године приредила Марина Митрић из Одељења за истраживање и развој
библиотечког система - Матичног одељења Народне библиотеке Србије. Те
податке шаљу библиотекари основних и средњих школа а користе се као
званични статистички подаци.
Током презентације колеге су дискутовале по појединим ставкама везаним за
изнете податке, али је било и других дискусија у вези са ситуацијом насталом
применом нових правилника.
Након краће паузе одржан је
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Радни део Скупштине са следећим
Предлогом Дневног реда
1. Усвајање Дневног реда и избор радног председништва Скупштине
2. Активности ДШБС у вези са новим прописима за финансирање школа
3. Разматрање тренутне ситуације, могућности за превазилажење проблема
и доношење одлука о даљим активностима Друштва
4. Текућа питања и предлози
1. Тачка
Предложен Дневни ред је једногласно усвојен, а за радно председништво
изабране су Биљана Љубисављевић, председавајући, Весна Гошовић, први
члан и записничар Снежана Теофиловић.
2. Тачка
Наташа Марковић Атар, чланица Упрвног одбора и секретар Друштва,
хронолошки и детаљно је упознала присутне са свим активностима Друштва од
маја до краја септембра 2015.године, а по питању новог Правилника и
неповољне ситуације настале након почетка примене истог. Нарочито је
нагласила садржину писма Радној групи, послатог 14.5.2015. у вези са изменама
и допунама Правилника које се односе на критеријуме за одређивање броја
извршилаца библиотекара, затим Предлог за измене и допуне ЗОСОВ-а, послат
24.6.2015, као и писмо министру Срђану Вербићу (и његовим помоћницама за
основно и средње образовање) са предлозима за измене и допуне Правилника
о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обавља
делатност основног образовања и васпитања, као и правилник који се односи
на средње образовање, послато 12.6.2015. године.
3. Тачка
Дат је предлог правног оснаживања чиме би се добила могућност јавног
наступа и преговарачке снаге Друштва и струке, са могућношћу уласка у
Синдикат као струка, чиме са 15% чланства постајемо „подсиндикална
организација“ у репрезентативном синдикату са могућношћу одлучивања.
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Акценат је стављен на међусобну сарадњу и конструктивно и аргументовано
побољшање статуса библиотекара, инсистирати на јединству струке, тражити
измене Правилника за основне школе, водити рачуна да се библиотеке
средњих школа не доведу у питање и поставе у лошију позицију од досадашње,
поставити питање радног места књижничара које више не постоји.
Истакнута је поступност у целокупном деловању, како би се, у случају
нереаговања званичних државних институција, оставио правни простор за
обраћање Заштитнику грађана, а затим и међународним институцијама
Правде.
Након исцрпних разговора, примедби и предлога једногласно је усвојено да се
упуте следећа акта:
модификован и правно утемељен допис министру и Министарству
просвете у виду Захтева за изменама и допунама постојећег Правилника.
(Прочитана је радна верзија Весне Црногорац али је потребно конкретизовати и
концизно и аргументовано истаћи тренутну проблематику);
допис декану Филолошког факултета и Катедри за Библиотекарство и
информатику са захтевом за заузимањем јасног става и давањем подршке у
тренутној ситуацији;
дописи Министарству просвете и Министарству за рад са захтевом са што
хитнијим и ефикаснијим збрињавањем угрожених који су жртве постојећег
Правилника;
допис школским управама да, са јасним временским ограничењем до
15.октобра, таксативно наведу начине обећаног хитног збрињавања
библиотекара који су остали без посла или без норме;
допис свим репрезентативним синдикатима како би се упознали са
тренутном ситуацијом и дали подршку и помоћ у званичној комуникацији са
Државом (иако су се већ сагласили са применом Првилника).
4. Тачка
Прочитан је допис Подружнице Јабланичког округа упућен Министарству уз
осврт на чињеницу да су одреаговале и многе друге подружнице.
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Октобар је Месец књиге те и активности проширујемо реакцијама на тренутна
дешавања. Договорено је и једногласно усвојено:
да се настави са трибинама подршке „Библиотеке у облацима“ - петком у
Библиотеци „Милутин Бојић“. Тема наредне трибине је синдикална и правна
подршка у тренутној ситуацији насталој применом новог Правилника, а
предложено је да Жељко Марчетић, Биљана Љубисављевић и Санда Игњатовић
позову представнике синдиката;
да се максимално сви чланови Друштва укључе у медијску кампању око
тренутног проблема и да свако на сваки расположив начин, путем макар којих
средстава медијског информисања – локалних и званичних, упознаје јавност са
озбиљношћу проблематике и дугорочним последицама првенствено по децу, а
дугорочно и на целокупан систем образовања (допис за медије би требало да
уобличи Марко Ламбета );
дописом Школској управи Београд да се затражи електронско повезивање
свих школских библиотекара.
Анђелка Танчић је обавестила присутне да је Сања Дрча, ученица четвртог
разреда гимназије, била присутна на делу нашег састанка са намером да се
обавести о ситуацији у којој су се нашли школски библиотекари, како би, ако је
то могуће, активирала Ученички парламент своје школе ради пружања
подршке школским библиотекарима.
Анђелка Танчић је такође контактирала организаторе Сајма књига са предлогом
реализације јавног скупа - трибине са темом последица које су настале
применом новог Правилника и предлозима за превазилажење тренутне веома
тешке ситуације.
Имамо могућност наступа, у име Друштва, на Научном скупу „Веруј у
образовање“ у Трећој београдској гимназији 17. октобра 2015. г.
Дан школских библиотекара обележавамо 23. октобра 2015. године у свечаној
сали Основне школе „Ђорђе Крстић“ у Жаркову.
Послат је допис Сајму за пропуснице за Сајам књига и чека се одговор.
Од свих послатих саопштења за јавност реаговало је Удружење за очување
ћирилице и секретар председника Републике.
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Истакнута је неопходност информисања, комуникације, умрежавања и
заједничког деловања путем сајта Друштва, фејсбук стране и групе Школски
библиотекари Србије, размене интормација имејловима и др.
Закључено је да се сва документа, апели, прогласи и обавештења и даље
објављују на сајту Друштва и прослеђују члановима и да је најбитнији фактор
заинтересованост и активност самих библиотекара, омасовљавање те
умрежавање и јединствено деловање.

У Београду,
3.10.2015.

Оверивачи Записника

1.Жељко Марчетић

Председавајући
Биљана Љубисављевић

Члан председништва
Весна Гошовић

___________________
Записничар
2.Мира Меглић
Снежана Теофиловић
___________________

Председник Друштва

Роксанда Игњатовић
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