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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 290 -1 /17
Датум: 6. април 2017. гoдине
Београд

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије
реализованог 6. априла 2017. године преко Хенгаута
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић, Жељко
Марчетић, Јасмина Станков, Драгана Пешић Главашевић и Светлана Аћимовић.
Одсутни чланови Управног одбора: Слађана Галушка и Мирјана Дендић.
Присутни члан Надзорног одбора: Тања Маљоковић.
Одсутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ и Наташа Стојиљковић.
Састанак је почео у 19:00 часова преко Хенгаута.
Председница је констатовала да је свим члановима УО и НО мејлом послат радни
материјал, као и да постоји кворум за одлучивање на овој седници.
Усвојен је предложен дневни ред без измена или допуна:

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 20. марта 2017. године
Сумирање активности од последњег састанка
Припрема Скупштине; Дневни ред; задужење чланова за организацију
Састављање дописа и припрема материјала за Министарство просвете
Оштро перце и Читалићи
Текућа питања

ТОК РАДНОГ САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 20. марта 2017. године
Предлог записника стављен је на гласање. За усвајање Записника са састанка УО и НО
одржаног 20. марта 2017. године гласало је свих 5 чланова УО.
2. тачка: Сумирање активности од последњег састанка
• Група школских библиотекара учествовала је на семинару „Индивидуални и
групни рад у школској библиотеци“ на Филолошком факултету 20. и 21. марта
2016. године. Као предавачи учествовали су неки школски библиотекари са
примерима добре праксе;
• Марко Ламбета је урадио финансијски обрачун прихода и расхода ДШБС-а за
2016. годину;
• Завршни рачун ДШБС за 2016. годину, који је предала књиговођа у АПР, још у
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•
•

•

Председница је потписала уговор о преношењу броја из Теленора у Вип;
Представници школских библиотекара Биљана Љубисављевић, Мира Меглић и
Слађана Галушка, примљени су на разговор са државним секретаром
Анамаријом Вичек. Договорено је да пошаљемо наше писмено обраћање и
пратећу документацију за наведене предлоге;
До 6. априла уплаћено је 45 чланарина.

3. тачка: Припрема Скупштине; Дневни ред; задужење чланова за организацију
Првобитни план је био да се Скупштина и додела награде „Мина Караџић“ одрже у ОШ
„Свети Сава“ у Београду 21. априла. Међутим, Слађана Галушка предложила је да се у
Програм Скупштине уврсти Завршни сусрет пројекта „Оштро перце“. Предлог није прихваћен.
Договорено је да се Скупштина одржи у ОШ Бранко Радичевић“ на Новом Београду, 26.
априла 2017. године, са почетком у 11:00 часова. Предлог је једногласно усвојен.
Донета је одлука:
Годишњу скупштину ДШБС-а и доделу награде „Мина Караџић“ одржати у среду, 26. априла
2017. године, са почетком у 11:00 часова, у ОШ „Бранко Радичевић“ у Новом Београду

Договорен је следећи програм: Пријава учесника; Поздравна реч председнице
ДШБС-а; Информације о пријему представника школских библиотекра у МП и о
договорима са државним секретаром; Радионица «Креативна драма у школској
библиотеци» (Наташа Стојиљковић); Додела награде «Мина Караџић» за 2016. годину;
Радни део Скупштине са следећим дневним редом: 1. Отварање Скупштине и избор
радних тела, 2. Усвајање Дневног реда, 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду
ДШБС за 2016. годину, 4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2016.
годину, 5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2017. годину, 6.
Извештај НО, 7. Извештај о раду подружница по окрузима – мрежа ДШБС-а, 8.
Разрешење и избор нових чланова УО и НО Друштва, 9. Иницијатива за формирање
радних тимова Друштва за измене и допуне: Правилника о додели награде „Мина
Караџић“ и Пословника о раду Скупштине, 10. Текућа питања и предлози.
4. тачка: Састављање дописа и припрема материјала за Министарство просвете
На Мирино питање да ли неко хоће да учествује у припреми материјала за МП, нико од
присутних се није јавио.
5. тачка: Оштро перце и Читалићи
Није било званичног захтева организатора манифестације „Оштро перце“, тако да УО
није разматрао могућност финансирања ове активности.
Маја Радоман Цветићанин, у име такмичења и манифестације „Читалићи“, званично се
обратила УО и НО за сагласност, да се име Друштва, поред званичних организатора, нађе на
дипломама учесника и награђених. Чланови УО су за овај предлог једногласно били за.
Донета је одлука:
Сагласни смо да се име Друштва школских библиотекара Србије, поред званичних
организатора, нађе на дипломама учесника и награђених на такмичењу „Читалићи“
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12. тачка: Текућа питања
Председница је изнела податак да Драгани Пешић Главашевић, члану УО и Тањи
Маљоковић, члану НО истиче мандат, те да ће на Скупштини бити именовање нових чланова.
Колегинице могу бити предложене за још један мандат. Обратила се присутним питањем да
ли и даље хоће да учествују у раду одбора, ради информације колико је нових чланова
потребно бирати на Скупштини. Сви присутни су потврдили да настављају са радом до истека
мандата.
Драгана Пешић Главашевић је изнела да тема за Литерарни и ликовни конкурс буде
„Странице моје нака буду и странице твоје“.

Састанак је завршен у 20:30 часова.

Записничар:
Јасмина Станков,
секретар ДШБС-а
Председник Друштва
Мира Меглић
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