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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 236-3/14
ДАТУМ 29.12. 2014.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник
са састанка УО и НО ДШБС одржаног електронским путем, који
представља наставак састанка одржаног у Ваздухопловној академији у
Београду 24.11.2014. године
У електронској преписци учествовали су сви чланови УО, а из НО
Бранислава Максић и Жељко Марчетић. Преписка је почела 10. 12. 2014.
године.
Председница Друштва је образложила овакво одржавање састанка
недостатком кворума после 17 сати на састанку 24.11.2014. године. Због тога
није било могуће доносити било какве одлуке. Зато је тада договорено да се
састанак настави електронским путем. Записник са првог дела састанка је
једногласно прихваћен. Остало је да се размотре наредне тачке Дневног
реда:
3. Договор око израде извештаја о раду Друштва у 2014. години и план рада
Друштва у 2015. години
4. Чланарина за 2015. годину
5. Текућа питања
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3. тачка
Роксанда је предложила да се извештаји о активностима у којима су колеге
биле носиоци или учесници пошаљу њој или секретару Друштва до
20.1.2015. године. У прилогу је послала оквир стратешког плана као
подсетник за планирање активности у 2015. години.
4. тачка
У вези са висином чланарине за 2015. год., Роксанда је истакла да је послала
прилог у којем је текст Одлуке о висини чланарине за 2015. годину.
Замолила је чланове УО и НО да се изјасне да ли се слажу са предлогом да
чланарина остане 1000 динара. Такође је отворила могућност измене и
допуне текста о чланарини.
5. тачка
Роксанда је упознала колеге са иницијативом школских библиотекара
Београда да се напише писмо подршке Тањи Перовић, начелнику Одељења
за развој библиотечке делатности БГБ, јер смо сазнали да је планирана
њена смена са тог положаја. Зорица Смиљанић је написала писмо подршке
и послала члановима Београдске подружнице.
Предлогом да следећи састанак УО и НО буде 30.1.2015. године, Роксанда је
отворила састанак.

Тачке 3. и 4.
У преписци су активно учествовали чланови УО. Сви су се сложили са
предлогом да се извештаји за 2014. год. и планови за 2015. год. пошаљу
Роксанди или Наташи до утврђеног датума. Сви су једногласно прихватили
предлог да се чланарина не мења, те је донета одлука да чланарина за 2015.
годину буде 1000 динара. Одлука је у прилогу овом записнику.
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5. тачка
Сви учесници електронске седнице сложили су се са предлогом да се
пошаље писмо подршке Тањи Перовић из БГБ. Зорица Смиљанић је
нагласила да је потребно да се писмо што пре проследи у БГБ.
Маја Радоман Цветићанин је обавестила да ће Министарство просвете
подржати пројекат „Читалићи“ и да га је објавило у Календару смотри и
такмичења у 2015. години.
Љиљана је најавила да ће додати неке идеје предлогу плана за 2015.
год. У вези са предлогом о измени Правилника о додели Награде „Мина
Караџић“, Љиљана је истакла да је тај правилник писала заједно са
Анђелком Танчић. Нема ништа против предлога да се промени било који
део, само треба нагласити који члан у Правилнику не одговара или има ли
предлога за неки нови члан.
Зорица Смиљанић је предложила да се за наредну годину размотри
организовање две трибине, по могућности бесплатне, у трајању од 4 до 6
сати. Тема трибина би била избор савремених наслова за слободно читање.
Сматра да је то важно питање јер од школских библиотекара зависи да ли
ће деци понудити праве, односно адекватне наслове, јер је тржиште, како
она каже, „препуно свакаквих прикривених идеологија“. О томе би желела
да пише за часопис. Са предлогом се сложила Гордана.
Јелена Бабић је предложила да се размисли о промени структуре
часописа, нарочито о рубрици „Из школске библиотеке“, у којој би могли да
се објављују прикази активности, акција и друго. Инсистирала је на
популаризацији часописа. Бранислава је предложила да се уведе рубрика у
којој ће колеге износити занимљиве идеје и примере из свакодневног рада
библиотекара. Предложила је колегама да размисле о називу ове рубрике.
Као главни уредник часописа, Маја се сложила и предложила назив
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„Библиотекари у акцији“. Уједно је и позвала колеге на бољу сарадњу у
часопису.
Јелена је са Браниславом Максић била на семинару у организацији
Библиотекарског друштва Србије и пренела њихову жељу да се успостави
права сарадња између БДС и ДШБС. Чак је поменута идеја да се ова два
друштва уједине ради заједничких циљева, интереса и ради боље
видљивости. Међутим, Бранислава сматра да ова два друштва тешко могу
да се уједине, а сарадња јесте могућа. Са тиме су се сложиле и Маја и
Гордана.
Покренуто је питање плаћања Лазару за креирање сајта Друштва. Јелена
је пренела његову поруку да ће угасити сајт ако му се не исплати остатак у
висини од 10000 динара до Нове године. Роксанда је замолила чланове УО
да се изјасне да ли су за то да склопимо уговор о изради и одржавању сајта
са Лазаром, Јелениним бившим учеником, као и да се нада да ће, у складу
са договором на састанцима УО и НО које смо имали у мају и јуну, сајт бити
завршен. Гордана je предложилa да се такав уговор између Друштва и
Лазара сачини. После бројних коментара сви учесници састанка су се
сложили да се тај уговор формулише, једино су Љиљана и Роксанда биле
против тога да се уговор склопи са Лазаром. Гордана је истакла да уговор
треба да буде обавезујући за обе уговорне стране и са јасно дефинисаним
правима и обавезама обе уговорне стране. Љиљана је такође инсистирала
на прецизности уговора.
Након вишедневне размене мејлова између чланова УО и НО,
27.12.2014. године поново се јавила председница Друштва. Она сматра да је
потребно донети одлуку о раду сајта, која би на одговоран начин и
дугорочније решила питање његовог функционисања. Рекла је да не види
ниједан аргумент за склапање уговора са Лазаром. Истакла је да нису
испоштовани договори са Јеленом о сајту: сајт није завршен, на њему се
додатно не ради, само се већ дуже време прети његовим гашењем.
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Ако се већина слаже са склапањем уговора са Лазаром, Роксанда позива да
се јави неко ко би тај уговор саставио. Ако има других предлога, треба их
изнети. Отворена је и могућност да неко други брине о сајту.
Роксанда је у истом мејлу обавестила колеге да су 5.12.2014. год.
склопљени уговори о ауторским правима са Анђелком Танчић
Радосављевић и Слађаном Галушком и по тим уговорима им је исплаћено
онолико колико су тражиле: Анђелки 15050 дин. и Слађани 12050 дин.
Фирми Бипин електроник исплаћено је 12000 дин. за одржавање интернет
апликације током одржавања електронског семинара.
Пошто овај електронски састанак предуго траје, Роксанда сматра да
можемо на наредном, у јануару, одлучивати о свему што није решено.
Овиме је овај састанак закључен 27.12.2014. године.

У прилогу:
1. Одлука о чланарини за 2015. год.

Секретар
Наташа Марковић Атар

Роксанда Игњатовић,

председник Друштва
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