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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ  

Број: 4-1/19  

Датум: 31. октобар 2019. године  

Б е о г р а д 

ЗАПИСНИК 

 

са састанка Управног и Надзорног одбора  

Друштва школских библиотекара Србије, 

одржаног 31. oктобра 2019. године, са почетком у 20.00 часова, 

путем хенгаута 
 

 
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(председник), Жељко Марчетић, Ивана Ранковић, Јасмина Станков и Драгана Пешић 

Главашевић. 

Одсутни чланови Управног одбора: Светлана Аћимовић и Мирјана Радовановић 

Пејовић. 

Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар. 

Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић и Весна Филиповић.  
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета. 

Записник води Ивана Ранковић, секретар. 

Констатовао је да је састанак постоји кворум за рад.  

Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 18. априла 2019. 

2. Сумирање послова одрађених од маја 2019. до октобра 2019. године. 

3. Верификација одлука донетих електронском преписком од маја 2019. до октобра 

2019. године:  

3.1. Одлука Управног одбора o плаћању послужења за Скупштину ДШБС-а, у 

износу од 5.100 динара (16. мај 2019). 

3.2. Одлука Управног одбора o плаћању трошкова штампања захвалница, у износу 

1.120 динара (16. мај 2019). 

3.3. Одлука Управног одбора o плаћању трошкова штампања фотографија за 

изложбу, диплома и похвалница, у износу 4.225 динара (16. мај 2019). 

3.4. Одлука Управног одбора о плаћању новчане награде „Мина Караџић” + порез, 

у износу 15.500 динара (16. мај 2019). 

3.5. Одлука Управног одбора о надокнади путних трошкова чланова УО и НО, у 

износу 7.200 динара (16. мај 2019). 

3.6. Одлука Управног одбора о плаћању рачуноводствених услуга за 2018. годину 

рачуноводственој агенцији „Ин Конто” у износу од 19.705 динара (20. мај). 

3.7. Одлука Управног одбора о надокнади путних трошкова, у износу од 2.000 

динара (12. јун). 

3.8. Одлука Управног одбора о плаћању поштанских трошкова за слање 

награда/похвалница за ученике који су учествовали у литерарном и фото конкурсу 

ДШБС, у износу од 660 динара (12. јун). 
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3.9. Одлука Управног одбора о плаћању надокнаде за администрацију сајта, 

креирање и ажурирање Јутјуб канала ДШБС, у трајању од годину дана, у износу од 

11.732 динара (14. јун). 

3.10. Одлука Управног одбора о усклађености Годишњег плана и програма рада 

Јасмине Станков са важећим Правилником о програму свих облика рада стручних 

сарадника (30. септембар). 

3.11. Одлука Управног одбора о донирању материјалних средстава за учешће 

Мирјане Радовановић Пејовић и Ане Дуковић, школских библиотекарки Основне 

школе „Душан Јерковић”, Ужице, на Свјетском конгресу школских књижничара у 

Дубровнику, у октобру 2019. године (12. октобар). 

4. Доношење одлуке УО о реализацији пројекта „Оштро перце”. 

5. Организација доделе награда на Трећем литерарном конкурсу „Лето без бриге, 

проведи крај књиге”. 

6. Објављивање Конкурса за награду „Мина Караџић”. 

7. Чланарина за 2020. годину. 

8. Текућа питања. 

ТОК САСТАНКА: 

1. тачка: Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 18. априла 

2019. 

Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За 
усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 18. априла 2019. године, гласали 
су сви присутни чланови УО. 

2. тачка: Сумирање послова одрађених од маја 2019. до октобра 2019. године. 

Сајт ДШБС 

На сајт Друштва су постављени следећи чланци: 1. Сусрети који инспиришу – 

Редовна годишња Скупштина Друштва школских библиотекара Србије 2019; 2. 

Расписан трећи литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге”; 3. 

Променимо угао гледања: „Читајмо гласно 2019.”; 4. Светски дан књиге у општини 

Ариље; 5. Бајке у савременом свету – вршњачко дружење и сарадња библиотека; 6. 

Оснивачки састанак Подружнице Западнобачког округа; 7. Нови библиотечки 

професионалци за децу и младе; 8. Форум школских библиотекара, педагога и 

психолога „Креативност и иницијатива”; 9. Обележавање Европског дана језика 

2019; 10. Бесплатне улазнице за Сајам књига 2019. 

Промоција ДШБС у писаним, телевизијским и електронским медијима 

1. http://pasaz.rs/uspesna-iskustva-koja-se-medjusobno-dele-skolski-bibliotekari-uzica-i-

cajetine/?fbclid=IwAR34DfxcDLRAf5boti_huQsh7j_AF9bDKyW6Tkb3OdY6G-

6LHC1IxU8yRA8 http://www.radioluna.rs/okrugli-sto-primeri-dobre-prakse-skolskih-

biblioteka-uzica/?fbclid=IwAR3buPW54e20X62c2GNz9rHr_QTMc9079SLJv-

3JpzRFD3XY1DwdCoJUL5w 

2.  Чланак „Магија књижевног надахнућа” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 25. 4. – 9. 5. 2019.  
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3. Чланак „Песничко дружење” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 25.4. – 9.5.2019.  

4. Чланак „Позоришна уметност” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 25. 4. – 9. 5. 2019.  

5. Чланак „Одметник од шаблона” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 25. 4. – 9. 5. 2019.  

6. Чланак „Заједничке приче” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу” 

од 16. 5. 2019.  

7. http://www.zlatiborpress.rs/zavrsna-manifestacija-citalici-odrzana-u-

mackatu/?fbclid=IwAR2iSiI2ZBu-

bGCFCG4e7cd0GU3cHAyGUdlaaPnZJ03dyTwNRVUuN1RRhZQ  

8. Чланак „Вече за Ђуру Јакшића” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 23. 5. 2019. 

9.  Чланак „Стубови културе града” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 23. 5. 2019.  

10. Чланак „Путовање у прошлост” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 23. 5. 2019.  

11. Чланак „Чаробне моћи књига” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 30. 5. 2019.  

12. Чланак „Такмичење у беседништву” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 30. 5. 2019.  

13. Чланак „Да читање не буде обавеза него радост” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 30. 5. 2019.  

14. Чланак „Бајке у савременом свету” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 6. 6. 2019.  

15. Чланак „Промоција здравих навика” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 13. 6. 2019.  

16. https://pasaz.rs/rad-uzickih-bibliotekara-sa-decom-i-mladima-primer-profesionalnog-

bibliotekarstva-danasnjice/?fbclid=IwAR2l8m2Vg-

UxgjToNl6AxySxu0D9IUzp90GhxD1DAyiBfS04YAVOs8-Li5E  

17. Чланак „У свету се прочује кад наши ђаци заволе књигу” о раду школских 

библиотекара у „Политици” од 29. 8. 2019. 

18. Чланак „Значај школских библиотекара” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 5. 9. 2019. 

19. Чланак „Дан морских корњача” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 5. 9. 2019. 

20. Чланак „Језичке игре” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу” од 

19. 9. 2019. 

21. Чланак „Умеће беседништва” о раду школских библиотекара у „Просветном 

прегледу” од 19. 9. 2019. 

22. Чланак „Шекспир на енглеском, Јесењин на руском” о раду школских 

библиотекара у „Просветном прегледу” од 3. 10. 2019. 

23. Чланак „Креативни пут до књиге” о раду школске библиотеке у „Просветном 

прегледу” од 10. 10. 2019. 

24. Чланак „Лингвистичко богатство” о раду школске библиотеке у „Просветном 

прегледу” од 17. 10. 2019. 
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25. Чланак „Отварање врата језичкој култури” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 17. 10. 2019. 

26. Чланак „На светском конгресу школских књижничара” о раду школских 

библиотекара у „Просветном прегледу” од 24. 10. 2019. 

27.  Чланак „Моја Србија” о раду школских библиотекара у „Просветном прегледу” од 

24. 10. 2019. 

28. Чланак „Шарени програм у продуженом боравку” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 24. 10. 2019. 

29. Чланак „Навика читања стиче се у детињству” о раду школских библиотекара у 

„Просветном прегледу” од 31. 10. 2019. 

Активности подружница ДШБС 

Оснивачки састанак Подружнице Западнобачког округа ДШБС одржан је у петак 

7. јуна у ОШ „Братство јединство”, Трг Цара Лазара 9, Сомбор. Састанку је 

присуствовало осам библиотекара, Марко Ламбета, председник ДШБС-а, Зорка 

Исаков, руководилац Матичне службе сомборске Градске библиотеке „Карло 

Бијелицки” и песник Дарко Главаш. 

Програми стручног усавршавања 

„Нови библиотечки професионалци за децу и младе” 

У организацији Народне библиотеке Србије и ИФЛА Секције за рад са децом и 

младима 22.8.2019. године у Београду одржала се Сателит конференција ИФЛА 

Секције за рад са децом и младима „Нови библиотечки професионалци за децу и 

младе”. Циљеви конференције су размена иновативних идеја и „добрих примера 

праксе” уз успостављање сарадње библиотекара и јачање истраживања о политици, 

људском капацитету и развоју технологије за библиотечке услуге за децу и младе. Од 

школских библиотекара из Србије учествовале су Ане Дуковић и Мирјане Радовановић 

Пејовић, библиотекарке ОШ „Душан Јерковић” из Ужица. 

Форум школских библиотекара, педагога и психолога „Креативност и 

иницијатива” 

Форум школских библиотекара, педагога и психолога у оквиру пројекта 

Дигитални погон, који партнерски реализују Новосадска новинарска школа и 

Удружење Библиотека плус из Београда одржан je у среду и четвртак, 11. и 12. 

септембра у Коларчевој задужбини. Назив овогодишњег Форума био је „Креативност и 

иницијатива”, а бавиo се информационом писменошћу и пројектном наставом. 

„О улози библиотекара у стварању нових читалаца” 

На Међународном београдском сајму књига, који се ове године одржава 64. пут, 

под слоганом „Писмо=Глава”, у уторак 22. октобра, одржана је трибина по називом 

„Данас разговарамо... О улози библиотекара у стварању нових читалаца”. На трибини, 

која је окупила школске и библиотекаре јавних библиотека, учествовале су: Елизабета 

Георгијев, Милица Матијевић и Драгана Пешић Главашевић, а разговор је водила 

новинарка Гордана Главинић. Драгана Пешић Главашевић, библиотекарка OШ 
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„Бранко Миљковић” из Ниша, чланица Управног одбора ДШБС, истакла је да се 

читаоци стварају у школским библиотекама. Ако деца не заволе књигу током основног, 

осмогодишњег школовања, тешко ће то касније надокнадити. Школске библиотеке 

едукују будуће кориснике јавних библиотека, а веза школских и јавних библиотека, као 

и њихова узајамност су нераскидиви и оне морају сарађивати, ослањајући се једне на 

друге. 

Трећи литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге” 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије у мају 2019. 

године расписан је Литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге” са темом 

„Са омиљеним ликом из романа, никада нисам сам/сама”, са датумом завршетка 30. 

септембра 2019.  

Конкурс је био намењен ученицима основних и средњих школа.  

Учествовало је укупно 60 учесника у три категорије, и то:  

 19 ученика нижих разреда,  

 26 ученика виших разреда,  

 15 ученика средњих школа.  

Радови су разврстани по категоријама, шифрирани и такви послати на процену 

Анити Пешић, васпитачици – специјалисти драмског васпитања и књижевници.  

Донета је одлука да следећи ученици буду носиоци награда: 

У категорији ученика 1–4. разреда основних школа: 

1. место: Јован Рајовић, IV/1, ОШ „Нада Пурић”, Ваљево 

2. место: Јована Глиџић, IV/3, ОШ „Стефан Немања”, Ниш 

3. место: Душка Јовановић, III/5, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице 

У категорији ученика 5–8. разреда основних школа: 

1. место: Ема Зечевић, VI/1, „Никола Тесла”, Београд 

2. место: Лена Лазовић, VI/6, ОШ „Ђорђе Крстић”, Београд 

3. место: Даница Ракић, VII/2, ОШ „Бранко Миљковић”, Ниш 

У категорији ученика средњих школа: 

1. место: Даница Пановић, II/13, Медицинска школа, Београд 

2. место: Андријана Васић, III/13, Техничка школа, Младеновац  

3. место: Лука Ускоковић, IV/8, Медицинска школа, Београд 

Додела награда ће се одржати на редовној годишњој Скупштини Друштва 

школских библиотекара Србије, у априлу 2020. године. Добитници награда ће 

правовремено бити обавештени о тачном месту и времену одржавања Скупштине. 

Обележавање Европског дана језика 2019. 

Друштво за стране језике и књижевности Србије и Друштво школских 

библиотекара Србије покренули су акцију обележавања Европског дана језика – 26. 

септембра. Европски дан језика слави вишејезичност, вишекултурност и 

интеркултурност, толеранцију, отвореност и радозналост према другом. На овим 

вредностима почива и Друштво за стране језике и књижевности Србије које својим 

активностима ради на унапређењу наставе страних језика и остваривању међусобне 

сарадње наставника различитих страних језика који се уче у нашем школском систему, 

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
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као и наставника других наставних предмета. Од ове године у ту сарадњу укључују се 

школски библиотекари-медијатекари и Друштво школских библиотекара Србије. 

Пројекат ДШБС: Приручник „Бајке у образовању и васпитању” 

Друштвo школских библиотекара Србије учествује на Јавном конкурсу за доделу 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које 

реализују удружења са пројектом „Приручник Бајке у образовању и васпитању”, 

ауторке Бранке Алимпијевић, библиотекарке ОШ „Никола Тесла” из Винче. 

3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком од маја 2019. до 

октобра 2019. године. 

Једногласно су донете (верификоване) следеће одлуке: 

3.1. Одлука Управног одбора o плаћању послужења за Скупштину ДШБС-а, у износу 

од 5.100 динара (16. мај 2019). 

3.2. Одлука Управног одбора o плаћању трошкова штампања захвалница, у износу 

1.120 динара (16. мај 2019). 

3.3. Одлука Управног одбора o плаћању трошкова штампања фотографија за изложбу, 

диплома и похвалница, у износу 4.225 динара (16. мај 2019). 

3.4. Одлука Управног одбора о плаћању новчане награде „Мина Караџић” + порез, у 

износу 15.500 динара (16. мај 2019). 

3.5. Одлука Управног одбора о надокнади путних трошкова чланова УО и НО, у износу 

7.200 динара (16. мај 2019). 

3.6. Одлука Управног одбора о плаћању рачуноводствених услуга за 2018. годину 

рачуноводственој агенцији „Ин Конто” у износу од 19.705 динара (20. мај). 

3.7. Одлука Управног одбора о надокнади путних трошкова, у износу од 2.000 динара у 

износу од 2.000 динара (12. јун). 

3.8. Одлука Управног одбора о плаћању поштанских трошкова за слање 

награда/похвалница за ученике који су учествовали у литерарном и фото конкурсу 

ДШБС, у износу од 660 динара (12. јун). 

3.9. Одлука Управног одбора о плаћању надокнаде за администрацију сајта, креирање 

и ажурирање Јутјуб канала ДШБС, у трајању од годину дана, у износу од 11.732 

динара (14. јун). 

Следећа одлука донета је са једним суздржаним гласом и шест гласова за: 

3.10. Одлука Управног одбора о усклађености Годишњег плана и програма рада 

Јасмине Станков са важећим Правилником о програму свих облика рада стручних 

сарадника (30. септембар). 

Следећа одлука није изгласана јер је било пет гласова против, један суздржан и 

један глас за: 

3.11. Одлука Управног одбора о донирању материјалних средстава за учешће 

Мирјане Радовановић Пејовић и Ане Дуковић, школских библиотекарки Основне 

школе „Душан Јерковић”, Ужице, на Свјетском конгресу школских књижничара у 

Дубровнику, у октобру 2019. године (12. октобар). 
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4. тачка: Доношење одлуке УО о реализацији пројекта „Оштро перце”. 

Слађана Галушка и Анђелка Танчић, ауторке пројекта „Оштро перце” обратилe 

су се председнику Друштва са понудом да се пројекат ове године организује уз 

подршку ДШБС. Предлог је одбијен са једним гласом за и четири гласа против.  

 

5. тачка: Организација доделе награда на Трећем литерарном конкурсу „Лето без 

бриге, проведи крај књиге”. 

Једногласно је одлучено да организација доделе награда на Трећем литерарном 

конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге” буде уприличена на редовној годишњој 

Скупштини Друштва, у оквиру свечаног дела Скупштине. 

6. тачка: Објављивање Конкурса за награду „Мина Караџић”. 

На основу члана 31. Статута ДШБС-а једногласно је донета: 

ОДЛУКА 

О расписивању Конкурса „Мина Караџић” за 2019. 

Рок за пријаву кандидата је закључно са 15.12. 2019. године. 

Комисију чине: Наташа Марковић Атар, Жељко Марчетић и Славица Петровић. 

Датум објаве резултата: 31.12.2019. 

Уручење награде ће бити на Скупштини ДШБС-а 2020. године. 

Пропозиције Конкурса дефинисане су Правилником о додели награде „Мина 

Караџић”. 

7. тачка: Чланарина за 2020. годину. 

Предложено је да за 2020. годину остане исти износ као претходних година: 1.000 

(хиљаду) динара на годишњем нивоу. 

Једногласно је донета: 

ОДЛУКА 

О висини чланарине за 2020. годину у износу од 1.000 динара на годишњем нивоу 

 

8. тачка: Текућа питања. 

Није било расправе под овом тачком дневног реда. 

 

Састанак је завршен у 22.00. 

 

 

Записничар:             Председник Друштва 

Ивана Ранковић       Марко Ламбета 
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