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Сажетак: Рад даје преглед најважнијих дешавања у Друштву школских библиотекара 

Србије између редовних годишњих Скупштина 2018–2020. године. 

 

Кључне речи: сарадња, Друштво школских библиотекара Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, струковна удружења, синдикати просвете 

 

 

 

Претходне две године протекле су у знаку сарадње ДШБС-a, како са колегама, 

школским библиотекарима – путем мреже подружница, бројних конкурса и осталих 

акција друштва, тако и са струковним удружењима – кроз заједничко организовање 

семинара, стручних скупова и осталих активности, Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја-преко активности у Радној групи за унапређење рада школских 

библиотека и Пројекта „Бајке у образовању и васпитању”, као и репрезентативним 

синдикатима просвете – у заједничкој борби за праведне платне разреде. 

У даљем тексту набројане су неке од најзначајнијих активности ДШБС-a у периоду 

између између редовних годишњих Скупштина 2018–2020. године. 

 

Сарадња са Министарством просвете 

 

После дужег времена, глас школских библиотекара се поново чуо у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја. У раду новоформиране Радне 

групе за унапређење рада школских библиотека учествовале су и представнице 

Друштва школских библиотекара Србије. Током 2018. године одржана су два састанка 

Радне групе, а као резултат активности, фебруара исте године Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја упућен је предлог нашег Друштва за измене и допуне 

Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника. У јуну исте године 

Министарству су достављени Предлози и сугестије у вези са развојем програма рада 

школске библиотеке, Предлог образовних постигнућа у области рада школског 

библиотекара и тема за рад са ученицима и Програм за развијање информационе и  
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медијске писмености. Већина предлога ДШБС-а усвојена је и уврштена у Предлог 

активности за унапређење програма рада школске библиотеке Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

  Предлози за измене и допуне Правилника о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања и Правилника о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018), којима је 

смањен број библиотекара у појединим средњим школама, послати су јула 2018. 

представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Будући да су у предлогу Уредбе о платним групама и разредима школски 

библиотекари били сврстани у платни разред испод својих колега са високом стручном 

спремом, наставника и осталих стручних сарадника, Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја и другим релевантним институцијама упућена је августа 2018. 

Молба за заштиту права и интереса школских библиотекара и њиховог материјално-

социјалног положаја.У септембру исте године послат је и Приговор ДШБС-а на 

предлог Уредбе о платним групама и разредима запослених у јавним службама 

Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја. Заједничким притиском просветних синдиката, струковних 

удружења и медија на релевантна министарства, школски библиотекари су у предлогу 

Уредбе о платним групама и разредима сврстани у VIII платну групу, заједно са 

предметним наставницима (без разредног старешинства) и осталим стручним 

сарадницима. 

Друштвo школских библиотекара Србије учествовало је 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 Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

са пројектом „Приручник Бајке у образовању и васпитању”, ауторке Бранке 

Алимпијевић, библиотекарке ОШ „Никола Тесла” из Винче. Пројекат Друштва нашао 

се на Листи вредновања и рангирања пријављених програма. Министарство је одвојило 

средства за штампање приручника, чији је циљ подизање квалитета и унапређење 

методологије наставе и ваннаставних активности, креирање нових метода и развој 

компетенција наставника и стручних сарадника, библиотекара, психолога и педагога. 

Упркос тешким условима за рад, насталих услед епидемије корона вируса, Приручник 

је реализован у предвиђеном року и биће на располагању библиотекарима, стручним 

сарадницима, наставницима разредне и предметне наставе, као стваралачки подстицај 

за нову методологију у проучавању и обрађивању бајки у наставном и ваннаставном 

процесу. 
 

Сарадња са струковним удружењима 

 

Управни одбор Друштва отворио је врата сарадње представницима струковних 

удружења на Скупштини Друштва школских библиотекара Србије у априлу 2018.  

године. Са представницима Удружења књижевника, Новосадске новинарске школе, 
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Библиотекарског друштва Србије и Савеза учитеља Републике Србије начелно су 

договорене заједничке активности. 

 Реагујући на поменути Правилник о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања и Правилник о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања, Друштво школских библиотекара Србије упутило је 

Молбу за подршку библиотекарима средњих школа струковним удружењима, 

културним и просветним институцијама. Подршку ДШБС-упружили су: 

Библиотекарско друштво Србије, слањем протесног дописа Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја и Унија синдиката просветних радника Србије, слањем 

својих примедби на Правилник истом Министарству. 

Библиотекарско друштво Србије и Форум средњих стручних школа, као и 

велики број електронских, писаних и телевизијских медија. пружило је подршку 

школским библиотекарима, поводом предлога Уредбе о платним групама и разредима 

запослених у јавним службама. Друштво школских библиотекара Србије је, с друге 

стране, подржало библиотекаре јавних библиотека у обостраној борби за праведне 

платне разреде. 

Поред „борбе непрестане” школских библиотекара за професионални опстанак и 

егзистенцију, део енергије био је усмерен на организацију семинара, стручних скупова 

и осталих активности, у сарадњи са колегама из других струковних удружења. У ОШ 

„Бранко Радичевић” на Новом Београду 29. марта 2018. одржана је трибина „Читалићи 

на Вуковом путу”.Скуп је организовало УГ „Читалићи” у сарадњи са Друштвом 

школских библиотекара Србије. Трибину „Библиотечка пракса у школи – стање и 

могућности” организовао је 30. марта 2018. Регионални центар Ужице у сарадњи са 

Подружницом Златиборског округа Друштва школских библиотекара Србије. Трибини 

је присуствовало 30 библиотекара Златиборског округа. Семинар „Ко то тамо прича?”, 

организован је од стране Библиотекарског друштва Србије у сарадњи са Друштвом 

школских библиотекара Србије 6. јуна 2018. у ОШ „Бранко Радичевић” на Новом 

Београду, а присуствовало је 17 школских библиотекара. „Трибина школских 

библиотекара”, коју је реализовало Друштво школских библиотекара Србије, одржана 

је у 25. октобра 2018. на заједничком штанду Библиотекарског друштва Србије и 

Амбасаде САД, на 63. Сајму књига у Београду. Трибини је присуствовало више од 40 

библиотекара школских и јавних библиотека, наставника и стручних сарадника, а 

излагали су Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Јелена Недић, Вера Копицл и 

Бранка Алимпијевић. Настављена је сарадња Друштва школских библиотекара Србије 

са Новосадском новинарском школом и Библиотеком плус 3. и 4. јула 2018. То је био 

трећи по реду сусрет у овој години у оквиру пројекта Дигитални погон, а представљао 

је Форум професора, школских библиотекара, педагога и психолога, под називом 

Школска библиотека: више од мобилног телефона, мање од државе. Присуствовало је 

око 25 школских библиотекара, педагога, психолога и наставника, а Форум је одржан у 

београдском ЕУ Инфо центру. Стручно предавање Весне Филиповић Петровић 

„Напредовање школских библиотекара стицањем педагошких звања” одржано је на 

Скупштини Друштва у ОШ „Јован Дучић” у Београду, 18. априла 2019. 
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Од 2019. године реализује се заједничка акција Друштва школских библиотекара 

Србије и Друштва за стране језике и књижевности Србије поводом Европског дана 

језика, који се обележава 26. септембра. У акцији је учествовало 45 основних и средњих 

школа, као и Факултет политичких наука у Београду. 

 

Сарадња са репрезентативним синдикатима просвете 

 

Да у поменутој „борби непрестаној” за професионални опстанак и егзистенцију 

школских библиотекара, не би било „Мало руках, малена и снага”, поред набројаних 

струковних удружења и појединих медија, највише је допринела подршка 

репрезентативних синдиката просвете. На упућену Молбу за заштиту права и 

интереса школских библиотекара и њиховог материјално-социјалног положаја, 

поводом предлога Уредбе о платним групама и разредима, одговорили су следећи 

репрезентативни синдикати: Унија синдиката просветних радника Србије, Грански 

синдикат просветних радника Србије „Независност” и Синдикат радника у просвети 

Србије, који су се у преговорима са надлежним Министарствима изборили да школски 

библиотекари, као и други стручни сарадници, заузму равноправан положај у платним 

групама и разредима. 

Гошће редовне годишње Скупштине ДШБС-а 2019. биле су Јасна Јанковић, 

председница Уније синдиката просветних радника Србије и Сњежана Павловић, 

чланица председништва Синдиката радника у просвети Србије. Оне су присутнима 

пренеле како су се одвијале активности синдиката и како су текли преговори синдиката 

са Министарством просвете, односно како је изгледала синдикална борба за 

побољшање положаја школских библиотекара. Истакле су значај школских библиотека 

за образовно-васпитни систем и развој ученика, а Друштво им се одужило 

захвалницама за несебичну синдикалну подршку у борби за правично место у платним 

групама и разредима. 

 

Сарадња са колегама и ученицима 

 

Будући да je једна од битнијих смерница рада Друштва школских библиотекара 

Србије развијање мреже подружница, како би се школски библиотекари најпре локално 

повезали, а потом својим радом шире допринели раду Друштва у целини, у протекле 

две године направљен је велики корак напред у том смеру. До 2018. године активно је 

било само неколико подружница: Средњобанатског округа, Јабланичког округа, 

Расинског округа, Златиборског округа, Јужнобачког округа, Јужнобанатског округа, 

као и поједини општински активи Града Београда. У марту 2018. године, поново је 

покренула свој рад подружница Средњобанатског округа; оснивачки састанак 

Подружнице Западнобачког округа ДШБС-а одржан је у петак 7. јуна у ОШ „Братство 

јединство”, Сомбор; новооснована Подружница ДШБС-а за Рашки округ постоји од 12. 

10.2019. године; а Подружница Колубарског округа основана је 2. новембра 2019. 

године. 

Поред активности у подружницама ДШБС-а, колеге су, заједно са ученицима 

својих школа, биле такође укључене и у конкурсе и друге акције Друштва. 
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Традиционални литерарни конкурс Друштва школских библиотекара Србије, „Лето без 

бриге, проведи крај књиге”, намењен ђацима основних и средњих школа, наставио је да 

привлачи пажњу ученика и њихових ментора, наставника и школских библиотекара, и 

током 2018. године, са темом „Поруку из романа делим са вама”, као и 2019, под 

насловом „Са омиљеним ликом из романа, никада нисам сам/сама”. На Конкурсу је 

2018. учествовало укупно 113, а 2019. године 60 ученика. Ученици су награђени, 

пригодним поклонима и дипломама, током свечаног дела Скупштине ДШБС-а 2018. и 

2019. г. 

Фото-конкурс Друштва школских библиотекара Србије „Разгледница из 

школске библиотеке“ заживео је 2018. године. На први конкурс, намењен ученицима 

основних и средњих школа, пристигло је укупно 341 фотографија, а наредне 2019. 

године 130. Додела награда и диплома награђеним ученицима одржана је током 

свечаног дела горенаведених Скупштина ДШБС-а. 

Акцију „Читај гласно”, националну промоцију читања, 2018. године покренуло 

је Друштво школских библиотекара Србије уз подршку Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. Акцији се прве године прикључило 140 колега и велики број 

ученика широм Србије. Према достављеним подацима школских библиотекара, 2019. 

године читалоје гласно: 2349 ученика, из 36 школа, а пратило их је 175 гостију – 

учитеља, наставника, писаца, родитеља... 

Награду „Мина Караџић” за најбољег школског библиотекара за 2018. годину 

освојила је Драгана Пешић Главашевић (ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш), а за 2019. 

Тања Маљоковић, библиотекарка у ОШ „Бранко Радичевић“ у Београду. Чланови 

комисије су се уверили да пријављене кандидаткиње свој посао обављају са много 

љубави и посвећености, радећи и више од онога што је планом и програмом 

предвиђено. Констатовали су и да пристигле биографије показује колико колеге 

библиотекари воле свој посао и да пуно труда и времена улажу у рад у својим 

срединама, као и на афирмацију професије и учешће у раду ДШБС. 

 

Сарадња са медијима 

 

У двогодишњем периоду учињени су знатни напори на побољшању медијске 

слике о школским библиотекарима, како би наш рад постао видљивији широј 

популацији. У току 2018. године, у писаним, електронским и телевизијским медијима, 

активности школских библиотекара промовисане су путем 19 објављених чланака, док 

је на сајту Друштва постављено 48 нових чланака. У току 2019. године, број 

објављених чланака, у разним медијима, попео се на 70, а на сајт Друштва исте године 

је постављено 27 актуелних чланака.  

Због великог броја прилога о раду школских библиотекара, који су у том 

периоду емитовани на телевизијским каналима са националном фреквенцијом, као и на 

телевизијама локалног карактера, отворен је Јутјуб канал нашег Друштва, на коме се 

смештају видео-прилози који сведоче о активностима школских библиотека и 

школских библиотекара. 
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„Једна сламка међу вихорове” 

 

Поштоване колеге, школски библиотекари, верујем да сте се немали број пута 

осетили као сирочићи, баш као „сирак тужни без нигдје никога”, у оном 

професионалном смислу. Непрестано растрзани између министарства и других 

надлежних институција, које никако да схвате важност школских библиотека у 

просветној делатности; често несхваћени од стране појединих колега, које никако да 

разумеју битну улогу библиотекара у свакој школи; понекад осуђивани од стране 

ученика и њихових родитеља, који сигурно не знају да смо ми понајмање криви зато 

што им, због сталног смањења броја извршилаца у њима, школске библиотеке нису 

доступне у сваком тренутку. Неће им, несумњиво, у томе помоћи ни сви закони, 

правилници и смернице који се баве нашом професијом, у којима је то јасно 

објашњено. Међутим, сигуран сам да свако од нас, својим преданим радом, уз 

осмишљену и континуирану сарадњу са ученицима, колегама, струковним удружењима 

и релевантним институцијама, може значајно допринети да наша професија најзад 

добије истакнуто место и заслужено поштовање од стране свих наведених чинилаца 

васпитно-образовног процеса. 


