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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ  

БРОЈ 231-3/14 

ДАТУМ 27.5. 2014.  

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2 

 

 

                                                      Записник 

са састанака Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србијe 

                                                                                                                                                      
Састанак одржан у ОШ „Бранко Пешић“ , школи која се налази у  Земуну, у 
Светотројичиној улици бр. 4. 

Састанку присуствовали: Роксанда Игњатовић, Маја Радоман Цветићанин, 

Гордана Лукић, Јелена Бабић, Наташа Марковић Атар, Зорица Смиљанић, 
Љиљана Ђорђевић и један представник НО Славица Петровић. Оправдано 

су одсутни: Бранислава Максић и Жељко Марчетић. 

Састанак почео у 12 часова. 

Дневни ред 

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 
текуће седнице 

2. Извештај о извршеној примопредаји докумената и задужења 

председника Друштва 

3. Активности Друштва од априла до јуна 2014. и стратешки план за 
школску 2014/15. 

4. Организација, уређивање и ажурирање веб страна и сајта Друштва 

5. Текућа питања 

 

1. Председница Друштва Роксанда Игњатовић отворила је састанак УО и 
НО и констатовала да је састанак био заказан за 16. 5, али је да због 

увођења ванредне ситуације датум померен за 26. мај. 

Једногласном одлуком је усвојен Записник са претходне седнице одржане 
28. Марта 2014.године.  

            Сви присутни на састанку се слажу са предложеним дневним редом. 
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2. Председница Друштва поднела је извештај о примопредаји дужности 
председника од бившег председника Слађане Галушке и изложила на које 
су све препреке наилазиле приликом примопредаје. Извршена је промена 
заступника у Агенцији за привредне регистре. Председница је известила 

присутне да Агенција за привредне регистре инсистира на благовременом 
достављању свих докумената Друштва, да се евиденција о раду Друштва 

води одговорно, систематично и прецизно. Депонован је потпис новог 
заступника (14. 5. ) у Комерцијалној банци. Такође је предложила да 
послове рачуноводства води Агенција ТЕА ТИМ Д.О.О. –Друштво за 

рачуноводствене и књиговодствене услуге чији је директор Драгана 
Станишић. Агенција се налази у Устаничкој улици 124/III/34, 11000 

Београд. Након неколико контаката са сличним агенцијама констатовано је 
да је предложена Агенција најприступачнија да води рачуноводствене 
послове Друштва што се тиче плаћања. Присутни су једногласном одлуком 

прихватили овај предлог. Договорено је да  Одлука о чланарини мора бити 
прецизна због вођења евиденције о члановима Друштва. Зорица Смиљанић 

је предложена за будућег секретара Друштва и прихватила је да води 
евиденцију о члановима Друштва, пошто садашњем секретару, Љиљани 
Ђорђевић, мандат истиче у марту. 

3. Разматрање реализованих активности Друштва започето је подсећањем 
да је завршна свечаност пројекта „Оштро перце“ одржана 2. априла, на 
Светски дан дечје књиге у Америчком кутку, поделом књига и диплома 

најбољим учесницима. 

На састанку је верификована одлука донета електронским путем (од 25. 
априла до 8. маја) да се из буџета Друштва за декорацију завршне смотре 

„Читалића“ издвоји 5.000 динара, као и да се финансирају трошкови пута 
за Зорицу Смиљанић која је присуствовала завршној свечаности у 
Алексинцу, 14. маја као представница ДШБС. Зорица Смиљанић је изнела  

лепе утиске које носи са завршне смотре али и из Градске библиотеке у 
Алексинцу, док је ауторка „Читалића″ Маја Радоман Цветићанин говорила  

о циљевима, организацији и будућности „Читалића″, као  и могућностима 
да се у овај пројекат укључе библиотекари из других крајева земље и 

региона. 

Извештаје о „Оштром перцу″ и „Читалићима″ доставиће  аутори пројеката, 
а опширнији текстови о овим манифестацијама наћи ће се и у новом броју 
часописа Школски библиотекар.  

Гордана Лукић и Јелена Бабић говориле су о потреби да Друштво подржи 

пројекат Интернест, па је као још један вид активности Друштва 
предложено да се у  јуну одржи састанак Београдског актива  на коме би 

били представљени пројекти попут Читалића, Оштрог перца и Интернеста 
како би се што више библиотекара укључило, а идеја и значај ових 
пројеката проширила.  
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Санда Игњатовић је, извештавајући о боравку у Пули на Пролећној школи 

школских библиотекара Хрватске, предложила да у септембру позовемо  
колегинице из Хрватске, које су учешћем у пројекту Комениус добиле 
могућност да путују у Португалију, да пренесу своја искуства. Тема скупа 

на ком би гостовали и предавачи и колеге из Хрватске би била стручно 
усавршавање школских библиотекара, а циљ да понуди инспиративну 

размену идеја, корисних информација и решења. Планирано је и  да се у 
Београду на позив и у организацији ДШБС, следеће године одржи скуп 
школских библиотекара из суседних земаља. Овај предлог је подржала 

директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, која је изразила 
жељу за бољом сарадњом БДС и ДШБС.  

Два семинара са којима је Друштво у октобру 2013. учествовало на 

конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања, акредитована 
су и наћи ће се у новом Каталогу програма сталног стручног усавршавања 

за школску 2014/15. и 2015/16. годину. То су: 

- Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – 
кључ за целоживотно учење; 

- Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке 
културе и информационе и медијске писмености ученика.  

Из разговора са Весном Гошовић, једном од ауторки Смотре школских 
библиотекара, присутни су упознати да се Смотра неће више реализовати 
као стручни скуп јер је , по речима аутора, по броју учесника прерасла у 

конференцију. 

У оквиру дискусије о стратешком плану рада за наредну годину, покренуто 
је и  стално присутно питање како омасовити чланство у Друштву. Гордана 

Лукић је предложила да се у Школским управама централне Србије 
презентује рад ДШБС како би се и тамо покренуо рад подружница и што 
више библиотекара укључило у рад Друштва.  

 У циљу обезбеђивања финансијских средстава за реализацију различитих 
активности Друштва, предложено је учешће на конкурсима Фонда за 
отворено Друштво и културних центара страних земаља.  

Да би се унапредио рад и углед Друштва треба осмислити активности које 

излазе у сусрет различитим потребама и интересовањима библиотекара и 
њихових корисника, ученика, и неговати тимски дух и сарадњу.  

 

4. Присутни на састанку су констатовали да су сајт  и веб стране Друштва 

у прилично конфузном стању. На сајту се тренутно налазе три верзије  
скрипте Џумла, свака са својом базом података, две верзије платформе 

Мудл за електронско учење, стари форум, више неактивних налога и 
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администратора... У тражењу бољег решења и јасније поделе задужења и 

овлашћења, изнето је неколико  опција: 

– да  сајт оформи и уређује нови администратор 

- да се израда сајта повери неком од талентованих средњошколаца, уз 
одговарајућу надокнаду 

–   да сајт и даље уређују Слађана Галушка и Ивица…… 

Јелена Бабић је предложена за главног уредника сајта. Јелена је  

прихватила овај задатак и додала да ће до краја недеље, послати предлог  
за изглед сајта и да ће електронским путем покренути дискусију на ту 

тему. 

5. У оквиру ове тачке, договорено да се покрене акција прикупљања 
књига за школе из поплављених подручја. Након контакта са надлежним 
органима за донације донећемо одлуку како ће бити реализована ова 

акција. Секретар Љиљана Ђорђевић предала је мобилни телефон, 
власништво Друштва, председнику.  

Састанак је завршен у 15 часова, а следећи састанак је заказан за јун. 

 

                     

   Записничар 

Љиљана Ђорђевић 

 

                                      Роксанда Игњатовић, 

          

                                                                                 председник Друштва 
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