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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 249-1/15
ДАТУМ 19.9.2015.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник
са ванредног састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских
библиотекара Србије одржаног у Тринаестој гимназији у Београду,
Љешка 47, 12.9.2015. године
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора:
Роксанда Игњатовић, Зорица Смиљанић, Јулијана Ћоровић, Јелена Бабић,
Драгана Пешић Главашевић и Наташа Марковић Атар.
Из Надзорног одборабили су присутни Мира Меглић и Жељко
Марчетић. Гордана Лукић и Тања Маљоковић оправдано су одсутне.
Састанак је почео у 15 сати и 15 минута.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног
реда текуће седнице
2. Нови правилници за финансирање школа: разматрање актуелне
ситуације и план активности за наредни период
3. Текућа питања
1. Тачка
Председница Друштва је отворила састанак питајући присутне да
ли се слажу са записником са претходног састанка. Сви су се сложили.
Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Тачкa
После састанка одржаног 27. августа (четвртак) председница је
упутила писмо Министарству просвете с молбом да прими представнике
ДШБС поводом новог Правилника који тек треба да буде објављен.
Сутрадан је уследио телефонски позив председници из Министарства у
којем јој је речено да представници Друштва могу да дођу одмах тог дана
(петак, 28. август). На састанак са Жељком Радојичић Лукић отишле су Мира
Меглић, Тања Маљоковић и Биљана Љубисављевић. Том приликом Жељка
Радојичић Лукић је упознала наше представнице са чланом 11 новог
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Правилника за основне школе, који се односи на библиотекаре, са
ставовима Министарства просвете у вези са новим наступајућим
правилником.
Наредног дана (субота, 29. август) усмено смо се обратили Унији
синдиката просветних радника и упознали их са информацијама у вези с
правилником који нама, школским библиотекарима, не одговара.
У понедељак, 31. августа, објављен је нови Правилник. Ступио је на
снагу наредног, првог дана нове школске године. Пошто смо се упознали са
његовим садржајем, који је само погоршао положај школских библиотекара
у образовно-васпитном процесу, чланови УО и НО су у електронској
преписци саставили писмо и председница га је послала на адресу кабинета
министра просвете тражећи састанак. Нисмо добили одговор.
Председница Друштва је рекла да нам се обратила Унија синдиката и
понудила помоћ.
Тих дана су чланови Друштва на друштвеним мрежама апеловали за
помоћ и подршку, обавештавајући заинтересоване о томе колико су
школски библиотекари погођени новим Правилником. Није изостала ни
медијска подршка: неколико колега је снимило прилоге за ТВ студио Б, РТС,
и РТ Војводина. Имали смо и подршку Јасне Јанковић из Уније синдиката.
Она је гостовала у емисији Сучељавање на РТВ, али није, како је рекла,
могла да утиче на уређивање програма, па јој није дата прилика да говори
у интересу школских библиотекара. Од ње смо добили савете како да се
обратимо Министарству ради решавања овог проблема. Роксанда је
истакла да се за наше проблеме нарочито заинтересовала новинарка
Гордана Главинић са РТС-а. Гордана је проучила наша писма, материјале,
звала је Роксанду после снимљеног прилога ради консултација у монтажи,
све са циљем да прилог заиста представи тежину проблема школских
библиотекара. До сада прилог није емитован иако је председница два пута
добијала обавештење о терминима за то. У прилогу снимљеном за Студио
Б говориле су наше колегинице Биљана Љубисављевић, Олга Васић и
Маријана Петровић. Председница је рекла да ју је звао колега Миљан
Мићуновић, који је у Унији синдиката, и обавестио је да се планира
организовање округлог стола у Клубу књижевника. Тема ће бити важност
књиге и читања. Планирано је да гости буду књижевници, а неопходно је и
присуство школских библиотекара. О том скупу ће још бити договора.
Мира је обавестила о разговору са Олгом Јечменицом из Библиотеке
„Милутин Бојић“. Колегиница Олга хоће да са Анђелком Танчић и
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библиотекарима са Палилуле организује скуп подршке школским
библиотекарима. То је оквирна идеја, о детаљима ће бити речи накнадно.
У петак, 4. септембра, послали смо писмо министру са молбом да нас
прими са представницима друштава педагога и психолога. Одговор нисмо
добили.
Мира је предложила да сачинимо списак активности Друштва током
овог периода и да га поставимо на сајт као и на фејсбук профил Друштва.
Сви су се сложили са предлогом.
Дана 8. септембра Зорица је звала министров кабинет са намером да
сазна одговор на послато писмо. Речено јој је да га нису ни добили, тј. да је
затрпано бројним мејловима. Председница је потом поново проследила
писмо у новом имејлу, којим тражимо пријем код министра. Одговор
поново нисмо добили. Зато је Зоричин предлог био да свако од нас зове
кабинет и тражи да нам се закаже састанак са министром.
У име ДШБС председница је 10. септембра послала свим школским
управама писмо са молбом да се утврди тачан број слободних места
библиотекара у школама како би колеге које су остале без 50% норме или
су потпуно изгубиле норму могле да виде где има слободних радних места.
Да би се решили постојећи проблеми, Друштво је одговорнима за овај посао
понудило стручну помоћ и сарадњу. Ниједна школска управа није
одговорила на наш допис.
После краће дискусије о активностима које су предузимали поједини
чланови Друштва, а које УО није одобрио, присутни су се сагласили о
следећем: захваљују се Слађани Галушки и Анђелки Танчић на труду,
идејама и ангажовању. Препоручују им да прихвате следеће савете:
1. Све предлоге о активностима ДШБС треба да проследе УО а он ће
донети одлуку како ће поступити.
2. На председницу и на чланове УО не треба вршити притисак.
3. Кажњиво је употребљавати меморандум Друштва без одобрења УО
и НО, чак и са најбољим намерама.
Зорица је, у вези са активностима чланова, известила да је претходног
дана (у петак, 11. септембра) био састанак школских библиотекара
Београдске подружнице. Дошле су колеге из 8 београдских општина.На том
састанку присуствовала је и Бојана Вукотић из НБС. Библиотекари су се
договорили да сагледају стање технолошких вишкова у школама и да о томе
известе школске управе. Анђелка Танчић је присутнима пренела да је
разговарала са Весном Црногорац која је вољна да заступа школске
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библиотекаре пред судом у Србији, као и пред међународним судом, у вези
са насталим проблемима. Зорица је питала да ли се чланови УО слажу да
Весна заступа Друштво у жалбама и тужбама којима би се Друштво
обратило Заштитнику грађана. После краће дискусије и гласања (5 чланова
УО је било против овог предлога, 1 за предлог), уследило је образложење
оваквог преовлађујућег става: УО није имао довољно времена да исцрпи
све могућности за сарадњу са Министарством. Такође, састанак са
министром још није заказан. Записник са састанка београдске подружнице,
као и предлоге писама министру и Министарству просвете Зорица је
проследила члановима УО и НО претходне вечери. Са садржајима ових
докумената нису се упознали сви чланови УО и НО због кратког времена.
Жељко је предложио да Министарству пошаљемо молбу да се поштује
Посебан колективни уговор и да сви библиотекари који су остали без посла
буду збринути. Истакао је да имамо податке да колеге библиотекари нису
равноправне када се бодују као библиотекари и као наставници српског
језика. Предложена је ова формулација: У светлу прилагођавања будућим
прописима и различитог читања постојећег Правилника и бодовања,
молимо Вас да преузмете одговорност и пронађете решење за колеге које
су остале без процента радног времена у року од 48 сати. Предлог је
прихваћен.
Јелена је предложила да се министру представи рад школског
библиотекара на првом састанку јер је општи закључак присутних да није у
потпуности информисан о појединостима и специфичностима посла који
обавља. Предлог је прихваћен.
У оквиру активности за наредни период, Јелена је предложила
следеће:
1. организовати акције на јавним местима којима ће школски
библиотекари промовисати библиотеке;
2. шетња испред зграде Министарства просвете и подела чланских
карата школских библиотека запосленима у Министарству;
3. на Светски дан књиге организовати скуп и позвати писце и глумце
ради подршке школским библиотекама и библиотекарима.
За ове акције треба пажљиво одабрати колеге сараднике. Питање
учествовања ученика остало је нерешено. Договорено је да скуп који је
планиран у октобру до краја осмисли тим формиран на састанку у августу.
Председница је предложила ванредну седницу Скупштине. Циљ
сазивања је разматрање и одлучивање о решењима за превазилажење
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актуелних проблема насталих након објављивања правилника за
финасирање школа. Сви су се сложили са овим предлогом. После
разматрања могућих датума, сложили смо се да то буде што пре, па је
предложена субота, 3. октобар. Време почетка Скупштине биће
симболично: 5 минута до 12 сати! Предложено је да гости буду Гордана
Стокић Симончић, Весна Лукић, Владимир Шекуларац... Наведено је и
неколико различитих локација за Скупштину. Када будемо добили потврду
од позваних гостију да ће моћи да нам изађу у сусрет, као и тачно место где
ћемо се састати, сви чланови Друшва ће на сајту имати потпуне
информације. Усвојен је и предлог да се позив за ову ванредну скупштину
упути преко школских управа. Чланови УО и НО су се договорили око поделе
задужења за организовање овог окупљања чланова Друштва.
Чланови су се договорили да се електронским путем током наредне
недеље састави предлог критеријума за повећање броја извршилаца
библиотекара у школама, који би Друштво доставило Министарству. (Писмо
са предлогом за решавање проблема технолошких вишкова библиотекара
председница је, како је већ рекла, послала школским управама 10.
септембра.)
Овим договором ванредни састанак УО и НО ДШБС завршен је у 18 сати
и 20 минута.
Секретар Друштва
Наташа Марковић Атар

Председник Друштва
Роксанда Игњатовић

Председник Друштва
Роксанда Игњатовић
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