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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 282 -1 /17
Датум: 4. март 2017. гoдине
Београд

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије,
реализованог помоћу Хенгаута дана 13.1.2017. године
Састанку су присуствовали чланови Управног одбора: Мира Меглић, Мирјана Дендић,
Драгана Пешић Главашевић, Жељко Марчетић, Јасмина Станков и Светлана Аћимовић (са
закашњењем од 10 минута) и чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Слободанка
Сундаћ.
Одсутни чланови : Слађана Галушка, члан УО и Наташа Стојиљковић, члан НО.
Председница је констатовала да постоји кворум за рад.
Састанак је почео у 20:15 часова преко гугл-апликације Хенгаут.
Председница је констатовала да је предлог дневног реда послат свим члановима као
саставни део позива за састанак. Пошто није било предлога за допуне истог, предложени
дневни ред је једногласно усвојен.

Дневни ред:
1. Усвајање Записника са конститутивног састанка УО и НО од 19. новембра 2016.
године
2. Активности Друштва у новембру и децембру 2016. године
3. Чланарина за 2017. годину
4. Верификација одлуке о подизању готовине са рачуна Друштва
5. Квалификовани сертификат за електронски потпис
6. Обраћање Министарству просвете
7. Одговор Комисије за доделу награде „Мина Караџић“ поводом приспеле жалбе
8. Рад подружница ДШБС-а; извештаји за 2016. и планови за 2017. годину
9. Договор у вези са израдом Извештаја о раду ДШБС-а за 2016. и Планом рада за
2017. годину
10. Сарадња са БДС; Потписивање споразума о сарадњи и дефинисање садржаја
споразума
11. Текућа питања
Ток седнице:
1. тачка: Усвајање Записника са конститутивног састанка УО и НО од 19. новембра
2016. године
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Предлог Записника са конститутивног састанка УО и НО од 19.11.2016. године послат је
свим члановима на разматрање. Током електронске преписке чланова, извршене су допуне
предлога Записника, те је завршну верзију председница ставила на поновно разматрање,
Пошто није било нових предлога за измене или допуне, предлог је стављен на усвајање.
Једногласно (5 гласова) је усвојен Записник са конститутивног састанка УО и НО,
одржаног 19. новембра 2016. године у ОШ “Свети Сава”.
2. тачка: Активности Друштва у новембру и децембру 2016. године
Светлана Аћимовић се придружила састанку у 20.25 часова.
Председница је информисала присутне да је у периоду новембар-децембар Друштво
реализовало следеће активности:
- Након расписаног Конкурса за доделу награде „Мина Караџић“ за 2016. годину, Комисија
је у децембру извршила процену приспелих пријава. Комисија је радила у следећем
саставу: Славица Петровић, библиотекар у Економској школи „Нада Димић“ у Земуну;
Жељко Марчетић, библиотекар у Техничкој школи у Београду, и Тања Маљоковић,
библиотекар у ОШ „Бранко Радичевић“ у Београду.
Ове године су за награду „Мина Караџић“ конкурисала три кандидата:
1. Мирјана Радовановић Пејовић из ОШ „Душан Јерковић“, Ужице
2. Роксанда Игњатовић из ОШ „Стефан Дечански“, Београд
3. Милка Пуач из Медицинске школе „Надежда Петровић“, Земун
Комисија је установила да кандидати Мијана Радовановић Пејовић и Роксанда Игњатовић
испуњавају прописане критеријуме за учешће на Конкурсу, док кандидат Милка Пуач не
испуњава.
Након детаљне процене пристиглих пријава, Комисија је донела одлуку да награда за
најбољег библиотекара „Мина Караџић“ ове године припадне двема колегиницама,
Мирјани Радовановић Пејовић из Ужице и Роксанда Игњатовић из Београда.
Свим учесницима Конкурса, као и школама у којима они раде, послата су обавештења и
извештаји Комисије о резултатима Конкурса „Мина Караџић“.
Након избора награђених, пристигао је на секретарски налог допис колегинице
Милке Пуач који се може протумачити као вид жалбе на донету одлуку.







Одржана је Трибина “Библиотекари, сарадња је важна!” и Ванредна скупштина ДШБС у
Београду, у ОШ „Свети Сава“, 19. новембра 2016. године, којој је присуствовало 33
библиотекара;
Разматрани су начини бољег струковног повезивања и активније сарадње међу школским
библиотекарима, са колегама из јавних библиотека, посебно дечјих одељења, на
локалном нивоу, на нивоу подржница, града и републике;
Потреба одржавања ванредне скупштине Друштва је уследила првенствено ради избора
нових чланова УО и НО. Олга Васић и Снежана Гига, чланови НО, дале су оставке. Јелена
Пакашки Ђурђев, секретар Друштва, од јуна није учествовала у раду Друштва, па је
секретарске послове обављала Мира Меглић и Слађана Галушка;
Дати су предлози за побољшање рада Друштва, а као најважнији су активнији допринос
свих чланова, успостављање боље комуникације и сарадње међу библиотекарима;
После скупштинске седнице одржан је конститутивни састанак УО и НО, на коме је
извршена верификација мандата нових чланова мандата нових чланова Управног и
Надзорног одбора, и то: Јасмине Станков за члана Управног одбора и Наташе Стојиљковић
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и Слободанке Сундаћ за чланове Надзорног одбора. Договорене су активности Друштва
до краја 2016. године;
Одржан је стручни скуп “О читању је реч” у Лесковцу 2. децембра 2016. године, у сарадњи
са Регионалним центром, на иницијативу Весне Филиповић, школског библиотекара и
председника подружнице Јабланичког округа ДШБС је, на коме су, осим библиотекара,
били позвани и други просветни радници из регије Лесковца (преко 70 присутних) које је
интересовала ова тема. Мира Меглић је присуствовала скупу и разговарала са колегама о
актуелним проблемима у школском библиотекарству и могућностима бољег повезивања
и заједничког деловања на побољшању статуса струке. Теме и предавачи су били исти као
у Нишу;
У уторак, 20 децембра 2016. године у Београду одржан је састанак Министра просвете
науке и технолошког развоја Младена Шарчевића и његовог тима са стручним
сарадницима. Министар је исказао спремност да се доношњем нових законских прописа
унапреди статус стручних сарадника. Посебно се осврнуо на положај библиотекара и
позвао стручне сараднике да дају предлоге за измене законских и подзаконских аката;
Сачињен је Записник и извршена примопредаја документације Друштва, 29. 12. 2016.
године, која се налазила код бивше председнице Роксанде Игњатовић. Део
документације, од почетка оснивања Друштва до 2015. године је преузео колега Влада
Масло и сместио у библиотеку ГХШ, на чијој адреси се налази седиште Друштва.
Преостали део, потребан за рад, преузела је Мира Меглић.
3. тачка: Чланарина за 2017. годину

Претходних година чланарина Друштву је износила 1000,00 (хиљаду) динара на
годишњем нивоу, те је предложено да исти износ остане за 2017. годину. Других предлога није
било.
Донета је једногласна одлука:
Чланарина за 2017. годину за све чланове Друштва школских библиотекара Србије
износи 1000,00 (хиљаду) динара на годишњем нивоу, за календарску годину.
Чланарину може да уплати школа или сам члан – библиотекар.
Средства од чланарине биће употребљена за организовање стручног усавршавања
школских библиотекара, а чланови ће имати попусте при уплати котизације за семинаре и
скупове у организацији Друштва.
Жељко Марчетић је предложио да се дописи са Одлуком шаљу школама, као и да буде
објављена на сајту Друштва, преко Фејсбука и осталих мрежа, што је подржано од осталих на
састанку.
4. тачка: Верификација одлуке о подизању готовине са рачуна Друштва
Ова тачка је разматрана путем електронске преписке чланова, те су сви чланови
упознати са предлогом одлуке. Председница је ставила предлог на гласање.
Донета је једногласна одлука:
Мира Меглић може да подигне готовину са рачуна Друштва у износу од 5200,00 (пет
хиљада двесто) динара као надокнаду трошкова уплаћених из личних средстава, а за
потребе Друштва (телефонски рачун за јули 2016. године у износу од 3694,30 динара и
повратну карту за стручни скуп у Нишу у износу од 1510,00 динара).
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5. тачка: Квалификовани сертификат за електронски потпис
За потписивање Завршног финансијског извештаја, потребно је да председник Друштва
има електронски сертификат за квалификовани електронски потпис.
Захтев за издавање електронског сертификата може се поднети овлашћеним
сертификационим телима, који обезбеђује безбедно и коректно функционисање употребе
електронског потписа, прописано законом. Мира Меглић је предочила информације у вези са
издавањем сертифииката код појединих овлашћених тела.
Бивша председница Роксанда Игњатовић по препоруци Теа тима прошле године
предала захтев за издавање квалификованог електронског потписа Привредној комори, чије
услуге износе 2.500 + ПДВ. Код Поште се смарт картица плаћа 3.905 динара, а у МУП-у се
издавање сертификата добија са личном чипованом картом и услуге су бесплатне. Мира је
изразила бојазан око инсталације картице и читача, наводећи искуства из своје школе где су
морали за инсталацију да позову стручно лице. Жељко Марчетић је рекао да, у оквиру
синдиката чији је председник, ове послове одради рачуноводствена агенција.
Закључак: Мира Меглић је предложила да, након детаљнијег информисања о
процедури добијања сертификата у МУП-у, за који су чланови УО и НО сматрали као
најповољнију, обавести чланове о предузетим корацима. Присутни су прихватили дати
предлог.
6. тачка: Обраћање Министарству просвете
Председница је изнела резиме досадшње преписке Друштва са Министарством
просвете, која подразумева четири обраћања Министарству просвете, од јула до октобра
2016. године, на које нисмо добили одговор. На састанку, који је одржан 20. децембра 2016.
године у Медицинској школи у Београду, министар је рекао да је упознат са проблемима
библиотекара, и свестан је да треба радити по том питању, али и да не може одмах решити
све проблеме и исправити грешке претходника. Зато је саветовао да доставимо наше
примедбе и предлоге поводом доношења новог Закона о основама система образовања и
васпитања.
Позив члановима да дају предлоге постављен на сајту Друштва. За обраћање
Министарству просвете треба искористити пристигле предлоге, обавезно укључити све
заинтересоване - Биљану Љубисављевић, која је изабрана за саветника и која је узела учешћа у
претходним обраћањима, Слађану Галушку поводом компетенција библиотекара и друге
колеге који желе да дају свој допринос. Жељко Марчетић је изнео да обавезно треба тражити
да библиотекари имају свог представника у Министарству просвете.
Дат је предлог да се захтеви, које смо упутили у септембру са основним питањима о
положају школских библиотекара прошире и формира нови допис.
7. тачка: Одговор Комисије за доделу награде „Мина Караџић“ поводом приспеле
жалбе
Кандидат за награду „Мина Караџић“, Милка Пуач, која није испуњавала услове
прописане Конкурсом, упутила је имејл на секретарски налог, који се може протумачити као
жалба на одлуку Комисије.
Жељко Марчетић, присутни члан Комисије, рекао је да ово Милкино обраћање нема
форму жалбе, на коју треба одговорити.
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Јасмина Станков је изнела да, иако је Милка Пуач послала допис који није јасно
прецизиран, треба јој дати одговор, било од стране Комисије, било у виду обавештења од
секретара Друштва, и указати на пропусте у њеној пријави.
Мира Меглић је мишљења да Правилник о додели награде “Мина Караџић” хитно треба
мењати, јер је дат приоритет областима рада прописаним за све стручне сарадника у школи
(педагога, психолога…). На Мирина питања од раније, Слађана Галушка је појаснила да су,
прилоком израде настојали да прилагоде Правилнику о програму свих облика рада стручних
сарадника, због чега су недовољно обухваћене специфичности рада школског библиотекара.
Мира је рекла да треба именовати комисију, која би урадила допуне Правилника о додели
награде “Мина Караџић” и припремити за Скупштину.
Слободанка Сундаћ је подржала предлог да се на Скупштини Друштва изврше измене
Правилника о додели награде „Мина Караџић“.
Закључак: Жељко Марчетић ће се договорити са осталим члановима Комисије о
састанку на којем ће размотрити жалбу и написати допис који ће бити послат колегиници
Милки Пуач.
8. тачка: Рад подружница ДШБС-а; извештаји за 2016. и планови за 2017. годину
Председница је изнела податак да активно ради само 6 подружница у Србији, да нису
све подружнице акивне, као и потребу за што већим укључивањем свих библиотекара у рад
Друштва, оснивањем подружница у другим крајевима Србије. Зато је на састанак позвала
Маријану Петровић, председника Београдске подружнице, која је најбројнија, али активности
нису пропорционалне броју библиотекара.
Према евиденцији, активне су следеће подружнице ДШБС-а у Србији :
1. Подружница ГРАДА БЕОГРАДА
( Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови
Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски Венац, Сопот, Стари Град, Сурчин, Чукарица)
ПРЕДСЕДНИК: Маријана Петровић, XIV београдска гимназија, Београд
2. Подружница РАСИНСКОГ ОКРУГА
( Александровац, Брус, Варварин, Град Крушевац, Трстеник, Ћићевац )
ПРЕДСЕДНИК: Слађана Ракић, Гимназија Крушевац
3. Подружница ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА
(Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Град
Ужице, Чајетина)
ПРЕДСЕДНИК: Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
4. Подружница ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
(Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Град Нови Сад,
Петроварадин, Сремски Карловци, Србобран, Тител, Темерин )
ПРЕДСЕДНИК: Марко Ламбета , ОШ „Светозар Милетић“ Нови Сад
5. Подружница НИШАВСКОГ ОКРУГА
( Алексинац, Дољевац, Мерошина, Град Ниш, Ражањ, Сврљиг, Гаџин Хан )
ПРЕДСЕДНИК: Љиљана Андрић, ОШ „Његош“ Ниш
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6. Подружница ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА
(Бојник, Власотинце, Лебане, Град Лесковац, Медвеђа, Црна Трава )
ПРЕДСЕДНИК: Весна Филиповић, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац
Како Јасмина Станков припада Средњобанатском округу, који обухвата: Житиште, Град
Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ, а Мирјана Дендић Браничевском округу, који
обухвата: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац на
Млави, Град Пожаревац, (Костолац, Пожаревац), Мира Меглић је питала да ли колегинице
могу учинити нешто на повезивању школских библиотекара и евентуалном формирању
подружница.
Напоменула је да имамо активног члана Наду Љепојевић из Сомбора, Западнобачки
округ, којем припадају: Апатин, Кула, Оџаци, Град Сомбор, те да се координатор за
подружнице, којег треба изабрати, може ангажовати на успостављању подружница школских
библиотекара тамо где нису формиране.
Потребно је да се активне подружнице, односно председници истих, доставе податке о
школама, библиотекарима и адресама за комуникацију, сачине извештаје о раду за 2016. и
планове рада за 2017. годину.
9. тачка: Договор у вези са израдом Извештаја о раду ДШБС-а за 2016. и Планом
рада за 2017. годину
Мира Меглић је предложила да она уради Извештај о раду Друштва у 2016. години за
следећи састанак.
Слађана Галушка је урадила предлог Плана рада Друштва за 2017. годину, који су сви
чланови добили мејлом и могли да размотре и дају своје допуне и предлоге.
Драгана Пешић Пешић Главашевић је предложила да се на крају школске године
распише литерарни (и ликовни) конкурс за ђаке са циљем да се ђаци додатно мотивишу да
читају током лета. Рекла је да ће о предлогу теме и осталим детаљима конкурса обавеститипа
чланове накнадно.
Мирјана Дендић је изнела да би требало организовати стручни скуп у мају 2017. год.
Слободанка Сундаћ је предложилаа да позовемо министра просвете на Скупштину
Друштва.
Предложено је да други стручни скуп буде у новембру 2017. године.
Закључак: Мира Меглић ће урадити Извештај о раду Друштва у 2016. години, а план за
2017. годину треба сви чланови да размотре и допуне путем електронске комуникације.
10. тачка: Сарадња са БДС; Потписивање споразума о сарадњи и дефинисање
садржаја споразума
Драгана Пешић Главашевић је предложила да размотримо моделе сарадње које је на
трибини „Библиотекари, сарадња је важна“, одржанe 19. новембра 2016. године у ОШ „Свети
Сава“ у Београду, изнела Маша Младеновић, члан Управног одбора БДС. Да ли су сви
предлози БДС-а добродошли у циљу унапређења наше делатности и побољшања статуса
библиотекара и изнела свој став да дигитализација школске лектире није у интересу школских
библиотекара, да ДШБС не би требало да учествује у томе јер дигитализација школске лектире
није ни сврсисходна ни реална из више разлога.
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Најважнија улога школског библиотекара је учешће у образовно васпитном процесу, да
промовише, подстиче и развија љубав према читању књига, а посебно школске лектире, а то
подразумева и физички сусрет деце са књигом. То такође подразумева долазак деце у
школску библиотеку. Суштина је у социопсихолошком аспекту сусрета деце са књигом који је
важан за развој њихове личности. Драгана је додала да сама чињеница да Министарство
просвете подржава и помаже куповину штампаних издања школске лектире, а не
дигитализацију школске лектире, довољно говори да је и држава на страни традиционалног, а
не електронског начина читања.
Истакла је да сви знамо колико је важна дигитализација старих и ретких књига као и
важних историјских списа – односно културне баштине и то ће сваки школски библиотекар
прихватити, али дигитализација школске лектире није сврсисходна.
Драгана је изнела предлог на гласање сматрајући да ДШБС мора имати јасан став да ли
је или није за то да заједно са БДС учествије у дигитализацији школске лектире.
Једногласно је донета одлука:
Не прихвата се предлог представника БДС за заједничко учешће у пројекту
дигитализације школске лектире.
Мира Меглић је изнела да је потребно размотрити садржаја сарадње нашег Друштва са
БДС. С циљем разматрања заједничких интереса и потписивања споразума о протоколарној
сарадњи два друштва, Слађана Галушка је заказала састанак са председником БДС Богданом
Трифуновићем за 24. јануар 2017. године.
11. тачка: Текућa питања
Светлана Аћимовић је присутне детаљно информисала о томе шта је урадила поводом
обезбеђивња донације за награду „Мина Караџић“ и шта предлаже за програм доделе.
Светлана је дала предлог да би додела награде Мина Караџић могла да се обави у Центру за
културу Гроцка, познатијем као Ранчићева кућа. Ово старо здање би угостило библиотекаре, а
директорка Центра, Зорица Атић, би говорила о историјату Гроцке (винчанска култура, стара
римска гробница), као и о лепотама Грочанске чаршије и видиковца некадашњег ресторана
"Метропол" који памти многе стране државнике. Изнела је да је за награде нашла спонзора, а
у програму би учествовали ученици основне и музичке школе. Предложила да њена школа
може бити домаћин следеће скупштинске седнице.
Председница је обавестила присутне да је истекао тромесечни уговор за мобилни
телефон Друштва и сада можемо, с обзиром да смо задржали број, одабрати оператера и
најповољнију понуду за склапање уговора. Драгана Пешић се јавила да ће она погледати
пакете оператера и предочити најповољнију.
Председница је замолила Жељка Марчетића да уради одлуке са Скупштине и потпише
записник.
Обраћање Јасмине Радовановић председнику БДС да нам помогне поводом измена
Закона, прослеђено је свим члановима УО и НО. Мира Меглић је мишљења да, иако Јасминка
има добре иницијативе, није информисана о предузетим корацима УО и НО. Зато је потребно
успоставити активнију комуникацију са Јасмином Радовановић ради ефикаснијег заједничког
наступа у јавности и усклађивања иницијативе. Предлог је да Јасминку позовемо на следећи
састанк УО и НО.
За наредни састанак, Слободанка Сундаћ је преузела обавезу да позове Јасмину
Радовановић како би заједно са осталим члановима разрадила предлоге за побољшање
положаја школског библиотекара, који је угрожен доношењем ,,чувеног“ Правилника од
стране прошлог Министарства просвете. Положај школског библиотекара је маргинализован,
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нарочито у односу на остале стручне сараднике. У ери када су нам деца информатички све
писменија, а функционално све неписменија ( слабо читају књиге, не уче с разумевањем,
немају критичко мишљење, што су показали и PISA тестови) ,ми морамо да се боримо за
подизање нивоа свести у друштву које треба да схвати колико је важна улога школског
библиотекара у развијању свих врста писмености. Сви чланови ДШБС треба да раде тимски, и
да као Друштво иступају пред Министарством просвете, јер тако ћемо деловати озбиљније и
ауторитативније. Библиотеке треба да постану мултимедијални центри и средишња места у
свим школама.
Седница је завршена у 22:30 часова.
Записничар:
Јасмина Станков,
секретар ДШБС
Председник Друштва
Мира Меглић
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