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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ    

БРОЈ 235-2/14   ДАТУМ 

23.10. 2014.    

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2   

   

                                                 Записник   

  са састанака Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србије  одржаног у петак 17. октобра 2014. године, у 

ОШ „Јосиф Панчић″ у Београду, Пожешка 52  

Састанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Роксанда 

Игњатовић, Гордана Лукић, Љиљана Ђорђевић, Јелена Бабић, Маја Радоман 

Цветићанин, Зорица Смиљанић и Наташа Марковић Атар.   

Надзорни одбор је такође био у пуном саставу: Славица Петровић, Бранислава 

Максић и Жељко Марчетић. Гост је била Александра Малић, члан ДШБС. 

Састанак је почео у 15 сати и 30 минута.  

  

Дневни ред:  

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 

текуће седнице  

2. Извештаји о реализованим активностима Друштва у септембру и 

октобру: сајт Друштва, Саветовање „Знакови поред пута“, конкурс за 

Награду „Мина Караџић“, свечаност „Ваша школска библиотека у 

средишту мапе ума“  

3. Планирање активности Друштва за наредни период: Сајам књига, 

стручно усавршавање, пројекти Друштва, посета Министарству 

просвете...  

4. Текућа питања  

  

1.тачка  

Записник са претходне седнице и Дневни ред текуће седнице једногласно су 

усвојени.  

  

  



Друштво школских библиотекара Србије     
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија                     
тел: +381 069 3984727     
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs   веб-

локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs     

   

жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска   

42-44, Београд ПИБ: 104730308    матични број:   
17674544    

              

2.тачка   

Као главни уредник сајта Друштва, Јелена Бабић је истакла да је нови дизајн 

сајта креирао бивши ученик њене школе (XIII гимназије) Лазар Булић, који је 

уједно и главни администратор сајта. Он  је за то ангажовање тражио хонорар 

у висини од 50 до 100 евра (у динарској противвредности). Јелена је 

напоменула да јој је сарадња  са њим била драгоцена и да ће  јој и убудуће 

бити потребна. Зато је предложила да му Друштво  за досадашње ангажовање 

плати 15000 динара. Присутни су се сложили са предлогом о висини овог 

хонорара. Санда Игњатовић је нагласила да Друштво финансијски стоји веома 

лоше и да сада није могућа толика исплата. Предложила је да се Лазару сада 

исплати 5000 динара а остатак до Нове године или када се за то стекну 

услови, тј. после Нове године, од уплата за чланарине. Предлог су сви 

прихватили.     

     Санда Игњатовић је упознала чланове УО и НО са утисцима предавача на 

стручном скупу „Знакови поред пута“, одржаном у Универзитетској 

библиотеци „Светозар Марковић“  у Београду 26. и 27. септембра ове године.  

Истакла је да је проф. др Гордана Стокић Симончић предложила да се радови 

учесника овог скупа објаве ради стручног усавршавања и обједињавања 

професије библиотекара, било да раде у школским, било у јавним 

библиотекама.   

      На овом скупу су међу предавачима биле и колегинице из Хрватске, 

такође школски библиотекари: Ирена Бандо из Осијека, Марија Пургар из 

Вуковара и Вања Јуриљ из Загреба, која је и председница Хрватске удруге 

школских књижничара. Ирена Бандо је том приликом, у знак захвалности за 

позив и  гостопримство, поклонила Друштву сат који је сама израдила у 

техници раку керамике. 

      Сандином излагању Зорица Смиљанић је додала да су нас колегинице 

увеле у процедуре које нас очекују када  будемо тражили средства од ЕУ за 

наше пројекте. Предложила је да четири чланице које су присуствовале 

саветовању напишу своје утиске, а Санда јој  се придружила идејом да се 

поделе и свака напише о једном сегменту саветовања који одабере. 

Бранислава Максић је нагласила да се информација о овом скупу касно 

појавила на сајту и да можда нису присуствовали сви који су желели. 

       Што се тиче Награде „Мина Караџић“, коју је ове године добила Маја 

Радоман Цветићанин, Славица Петровић је у име комисије прочитала 

Образложење и истакла да се оно већ налази на сајту Друштва. Предлог је да 

се овај текст објави и у часопису Друштва. Са овим су се сви сложили. 

       Овој седници УО и НО претходила је свечаност „Ваша школска 

библиотека у средишту мапе ума“, на којој је главно излагање одржао 

Бранислав Маричић, предавач  Едукативног центра „Финеса“.  

Сви су се сложили да је његово предавање о конструисању мапа ума за боље 

учење било веома занимљиво и корисно.  
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Школски библиотекари су добили информацију да у своје школе могу позвати 

овог предавача који ће бесплатно заинтересованим ученицима одржати 

предавање о лакшем учењу на овај начин. На овом састанку су присутнима 

представљени пројекти „Читалићи“, „Оштро перце“ и „Интернест“, о којима су 

говориле колегинице аутори и реализатори. Свечаност је протекла у радној 

атмосфери по плану и пратила је одређену сатницу. 

 

3.тачка 

Зорица Смиљанић је истакла да је послала обавештења активима 

школских библиотекара са територије Града у вези са картама за овогодишњи 

Сајам књига. Бранислава Максић је рекла да се прошле године обратила 

Сајму у име Палилулске подружнице школских библиотекара са молбом да 

школски библиотекари добију по две улазнице за  Сајам књига, а не по једну, 

као претходних година. Од Сајма је добила одговор да то није могуће и да  је 

само та подружница имала захтев за две улазнице. Упутили су је на издаваче 

од којих би тражила спонзорство.  Сајам јој је тражио имена школских 

библиотекара који имају 100% радног времена у библиотеци! На ово је Санда 

додала да је ове године Сајам добио меморандум ДШБС на који ће се додати 

имена школских библиотекара и подружница којима припадају. 

У току је пријава за два семинара стручног усавршавања школских 

библиотекара. Оба су о информационој и медијској писмености, акредитовани 

су и налазе се у каталогу ЗУОВ. Аутори и реализатори су Анђелка Танчић и 

Слађана Галушка, чланови Друштва. Постављено је питање колико новца 

Друштву иде од реализације тих семинара и како је могуће да немамо приступ 

бази података а обавештења о семинарима су ишла члановима Друштва преко 

те базе. Закључак је да приступ бази има претходни председник Друштва и да 

њу треба питати за контакте који се налазе у бази. Такође је наглашено да се 

база не сме користити у име ДШБС за личне потребе, као нпр. за позивање на 

семинаре чији аутор једини има могућност приступа тим подацима. Жељко 

Марчетић је предложио да нам претходни председник Друштва дозволи 

приступ бази како би је Друштво користило за обавештавање својих чланова. 

У супротном, нико је не може користити у име Друштва. Гордана Лукић и 

Санда Игњатовић су рекле да се треба посаветовати са правником о 

правилима коришћења базе и обећале да ће обе то урадити. Претходно је 

потребно пронаћи уговор у вези са базом података. Такође је пожељно 

набавити и примере уговора за семинаре да би Друштво знало колики 

проценат може да добије.  

Маја Радоман Цветићанин је, говорећи о пројектима Друштва,   рекла да је 

имала идеју да „Читалићи“ и „Оштро перце“ буду један                                                                                    

пројекат, али није наишла на сарадњу да ту идеју оствари. Зато је         

организовала „Читалиће“ као самостални пројекат и наишла на одзив ДШБС, 

издавача, јавних библиотека, општина, клубова књижевника... Од свих је 

добила спонзорство за организацију и реализацију.  
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Пројекат је прихватио велики број школа па је предложила да се убудуће 

организују два такмичења: једно би било на школском нивоу а друго би (као 

до сада) у виду смотре обједињавало све школе учеснице и представљало 

промотивну завршницу школских такмичења. Смотра би такође имала 

такмичарски карактер. Јелена Бабић је питала да ли су пројекти „Читалићи“ и 

„Оштро перце“ пројекти Друштва или их Друштво подржава. Зорица Смиљанић 

је одговорила да је „Оштро перце“ настало као пројекат Друштва, а временом 

су се укључили издавачи књига ради помоћи. Од новца добијеног за пројекат 

куповане су књиге и дељене школама учесницама. Пројекат је покренула 

Анђелка Танчић у својој школи и сада га реализује уз учешће бројних 

основних и средњих школа. 

Закључак је донет у виду одлуке да ће Друштво бити сарадник  у сва три 

пројекта и рекламираће их на свом сајту. Санда Игњатовић и Гордана Лукић 

посетиће Министарство просвете и са надлежнима ће разговарати о буџету за 

опремање школских библиотека књигама. 

       

4.тачка 

Санда Игњатовић је предложила да се чланови УО и НО у децембру 

електронским путем договоре о висини чланарине за следећу годину. Сви су 

прихватили овај предлог. 

Пошто није било других питања, састанак је завршен у 17 сати и 30 минута. 

 

 

  

                     

                                                                                        Секретар  

                                                                       Наташа Марковић Атар  

  

  Роксанда Игњатовић,   

        

председник Друштва              

    


