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Сажетак: Извештај о двема одржаним Скупштинама ДШБС – редовној у априлу и
ванредној у октобру.
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Редовна годишња скупштина Друштва одржана је 27. априла 2015. у ОШ
,,Краљ Петар Први“ у Београду. Др Дејан Вукићевић, библиотекар саветник,
самостални стручни сарадник на Фонду старе, ретке и минијатурне књиге Народне
библиотеке Србије, одржао је у свечаном делу предавање Завичајни фондови. Уз
теоријски и законски оквир који прати област завичајних фондова, саветник је изнео и
мноштво занимљивих примера из праксе. Иако школски библиотекари нису у обавези
да завичајне фондове формирају и воде, знања у овој области су драгоцена у раду са
ученицима, а сарадња са одељењима народних библиотека, које овакве посебне
фондове имају, допринеће да деца и млади боље упознају и чувају културно наслеђе
краја у којем живе.
О искуствима у раду са најмлађим читаоцима Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“ из Краљева говорио је писац и виши библиотекар Милоје Радовић.
Наслов његовог излагања је и наслов анимираног филма Осмех, библиотека лица,
насталог у креативним радионицама, које се у библиотеци организују. Филм је и
приказан на крају излагања, а урађен је по сценарију овог посвећеног библиотекара. У
форми приче за децу дато је једно од најпоетичнијих и инспиративнијих тумачења
појмова књига и библиотека за које знамо. Све што постоји, постоји да би се читало –
читање је лек за сваку бољку, јер онај ко чита никада није сам. Најстарија књига на
свету је осмех, а лице најстарија библиотека.
У наставку Скупштине учествовао је 41 члан. Најпре је изабрано радно
председништво: Зорица Смиљанић, председавајући, Мира Меглић, први члан
председништва, Маја Радоман Цветићанин, записничар. Председница је, уз извештаје о
раду ДШБС-а за 2014. годину, поднела и планове рада за 2015. годину, а први пут је
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урађен и стратешки план Друштва за период 2015–2016. године. Иако су током
извештавања упућене примедбе на оправданост и сврсихсодност извештавања о раду
подружница у извештају о раду ДШБС, стратешком планирању, као и трошковима
Друштва за организацију скупа Знакови поред пута, извештаји по свим тачкама
Дневног реда су усвојени. Након дискусије, коју су сами чланови оценили као
плодотворну, донети су закључци да се интензивира и продуби сарадња са
подружницама, стално ради на повећању броја чланова и њиховом повезивању,
предузму неопходни кораци за избор представника библиотекара у НПС, упути захтев
аутору Базе за достављање података, распише конкурс за пројекте са јасним
критеријумима. Ова Скупштина је била и изборна, јер је чланицама УО Љиљани
Ђорђевић и Маји Радоман Цветићанин, као и трочланом НО истекао двогодишњи
мандат. Изабрана су два нова члана УО: Драгана Пешић Главашевић и Јулијана Брадић,
а за чланове НО: Мира Меглић, Тања Маљоковић и Жељко Марчетић.

Слика 1. Редовна Скупштина

Слика 2. Редовна Скупштина

Слика 3. Са радног дела редовне Скупштине
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Ванредна Скупштина
Одлука о одржавању ванредне Скупштине, друге у деветогодишњој
историји Друштва, донесена је на ванредном састанку УО и НО, 12. септембра.
Скупштина је сазвана са циљем да се траже решења за ситуацију у којој се налазе
школске библиотеке и библиотекари након ступања на снагу нових правилника за
финансирање школа. Одлучено је да се Скупштина одржи у Народној библиотеци
Србије, у суботу, 3. октобра, а време почетка биће симболично: 5 минута до 12 сати.
У позиву за Ванредну скупштину председница се члановима обратила
речима:
„Позивамо све чланове да се у овако важном тренутку одазову и активно
учествују у раду Скупштине, доношењем најбољих одлука за библиотекаре и струку.
Само активним учешћем и заједништвом можемо унапредити статус библиотекара у
школи, квалитет рада школске библиотеке и развијати школско библиотекарство у
Србији.“
У Амфитеатар НБС је тога дана пристигло 39 чланова Друштва, из Ужица,
Сомбора, Крушевца, Новог Сада, Београда... Гошћа Скупштине Гордана Симнончић
Стокић, управница Катедре за библиотекарство и информатику, изнела је у уводном
делу оригиналан приказ тренутне ситуације, у којој се налазе школски библиотекари,
али, како је рекла, и библиотекарство у Србији уопште. У борби за бољи статус
библиотекара у друштву, напоре треба улагати у професионални развој и стратешко
планирање, са једне стране, а са друге у лобирање и тражење савезника у јавном
животу. Мира Меглић је представила податке из анкета о библиотечком пословању,
које је, на молбу Друштва школских библиотекара Србије, приредила Марина Митрић
из Одељења за истраживање и развој библиотечког система – Матичног одељења
Народне библиотеке Србије.
У радно председништво Скупштине изабране су Биљана Љубисављевић,
председавајући, Весна Гошовић, први члан и записничар Снежана Теофиловић.
Наташа Марковић Атар, чланица Упрвног одбора и секретар Друштва,
хронолошки и детаљно је упознала присутне са свим активностима Друштва од маја до
краја септембра ове 2015. године, а по питању новог Правилника и неповољне
ситуације настале након почетка школске године.
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Акценат је током дискусије стављен на међусобну сарадњу и конструктивно
и аргументовано побољшање статуса библиотекара, инсистирање на јединству струке,
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изменама Правилника за основне школе, при чему треба водити рачуна да се
библиотеке средњих школа не доведу у питање и поставе у лошију позицију од
досадашње.
Након исцрпних разговора, примедби и предлога, усвојено је да се, пре
свега, министру и Министарству просвете упути правно утемељен допис у виду Захтева
за изменама и допунама постојећег Правилника. Дописе треба упутити и декану
Филолошког факултета и Катедри за Библиотекарство и информатику са захтевом за
заузимањем јасног става и давањем подршке у тренутној ситуацији, затим школским
управама да таксативно наведу начине обећаног хитног збрињавања библиотекара који
су остали без посла или без норме, те свим репрезентативним синдикатима, како би се
упознали са тренутном ситуацијом и дали подршку и помоћ у комуникацији са
Министарством просвете.
Сви чланови Друштва треба да се укључе у медијску кампању и да на сваки
расположив начин, путем макар којих средстава медијског информисања, упознају
јавност са озбиљношћу проблематике и дугорочним последицама првенствено по децу,
а дугорочно и на целокупан систем образовања.
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.

Слика 4. Гордана Стокић Симончић

Слика 5. Са Ванредне Скупштине
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