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Поштоване колегинице и колеге школски библиотекари,  

 

Позивамо Вас да постанете члан Друштва школских библиотекара Србије ради 

заједничког подизања квалитета школског библиотекарства. Сматрамо да ми, школски 

библиотекари у Србији, нисмо довољно активни у промовисању свог рада, да нисмо 

довољо видљиви ни признати, а првенствено личним ангажовањем и сарадњом можемо 

унапредити своју професију.    

 

Осим што стручно и с љубављу радимо свој посао, треба да будемо приметни 

најпре у својој радној и локалној средини, на стручним скуповима, на друштвеним 

мрежама, у области културе и у образовно-васпитном систему. Требало би једни друге 

да подржавамо и ценимо, да непрестано, колико год смо у могућности, будемо 

присутни у очима јавности, да непрекидно промовишемо свој рад са ученицима, 

наставницима, родитељима, са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

осталима. 

 

Кроз заједничке пројекте можемо допринети развоју и промоцији професије 

школског библиотекара. Прилика је много да се представимо, учимо једни од других, 

стичемо знања путем размене искуства и тако оснажени даље напредујемо. Верујемо 

да ће школски библиотекари временом све више препознати те могућности у Друштву 

школских библиотекара Србије. 

 

„Струковно удружење – као што је наше Друштво школских библиотекара Србије 

доприноси афирмацији школских библиотекара као професионалаца, треба да нас 

оснажи и подстакне на заједничко деловање. Видљивост рада школских библиотекара 

треба да буде јединствена, заговарање за бољу позицију школских библиотекара и 

даље је наша мисија“ (из Извештаја о раду Друштва школских библиотекара Србије за 

2020. годину). 

 

Будимо професионалци! Заједничким снагама можемо много постићи. 

Хајдемо заједно да развијамо дух заједништва, постављамо и негујемо нове 

темеље за успостављање трајне сарадње међу школским библиотекарима. 

 
 

Председник Друштва 

         

                                                                                                  Мирјана Радовановић Пејовић 

                                                                                             

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs

	Друштво школских библиотекара Србије
	Брoј: Сл.


