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тел: +381 069 3984728
Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Друштво школских библиотекара Србије
Брoј: 8-1/20
Датум: 20.11.2020.г.
Београд

ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије,
одржаног 19.11.2020.г, путем групног видео Viber chat-a,
са почетком у 18.00 часова

Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић
Пејовић (председник), Ивана Ранковић, Ингрид Граорац, Маја Куриџа, Малина
Жупањац, Бојана Тошић Ранковић и Слађана Маријанац.
Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар.
Одсутни чланови Надзорног одбора: Весна Филиповић Петровић и Милица Бошковић.
Састанку је председавала председник Друштва Мирјана Радовановић Пејовић.
Записник води Маја Куриџа, секретар Друштва.
Констатовано је да постоји кворум за рад.
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред:
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 17.9.2020.г.
2. Сумирање послова одрађених између две седнице УО и НО
3. Верификација предлога за избор једног члана Надзорног одбора донетог
eлектронском преписком
4. Верификација предлога донетог eлектронском преписком за награду за најбољег
библиотекара за 2020. годину коју додељује Библиотекарско друштво Србије
5. Верификација одлуке o расписивању Конкурса за доделу награде „Mина
Kараџић“ за 2020. годину
6. Одлука о висини чланарине за 2021. годину
7. Резултати и додела награда на Четвртом литерарном конкурсу „Лето без бриге,
проведи крај књиге“
8. Додељивање статуса почасног члана ДШБС Jасминки Петровић и Данијели
Ковачевић Микић
9. Стручно усавршавање за школске библотекаре у предстојећем пероду
10. Делегирање представника у Комисију за одабир публикација
11. Текућа питања.
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ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 17.9.2020.г.
Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног 17.9.2020.г, реализованог
путем групног видео Viber chat-a, размотрен је путем електронске преписке, а такође
приложен уз позив за текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било
примедби, једногласно је усвојен записник са претходног састанка УО и НО, одржаног
17.9.2020.г.
2. тачка: Сумирање послова одрађених између две седнице УО и НО
Председница ДШБС Мирјана Р. Пејовић обавестила је чланове УО и НО да је у
претходном периоду успешно реализовано заједничко обележавање Европског дана
језика са Друштвом за стране језике и књижевности Србије, да су обрађени подаци и
постављени на сајт Друштва. Током октобра послала је дипломе и одговарајуће књиге
награђеним ученицима на Трећем конкурсу „Лето без бриге, проведи крај књиге“ у
категорији основне школе за 2019. г (ученицима средњих школа послате су у јуну
2020).
Остварена је следећа промоција рада и активности ДШБС на сајту и Фејсбук
страници ДШБС, као и у писаним, телевизијским и електронским медијима у периоду
од 18.9.2020. до 18.11.2020:
Сајт ДШБС:
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/akcije/231-zajednickoobelezavanje-evropskog-dana-jezika-2020
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/2-uncategorised/232-pozivza-saradnju-10-broj-skolskog-bibliotekara
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/kovcezic/233-decija-nedelja-u-uzicu2020
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/konkursi/237-rezultaticetvrtog-literarnog-konkursa-leto-bez-brige-provedi-kraj-knjige
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/akcije/238-izvestaj-sadrugog-obelezavanja-evroskog-dana-jezika
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/kovcezic/234-skolski-bibliotekar-uetwining-projektima
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/podruznice/235-prvisastanak-podruznice-rasinskog-okruga
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/podruznice/236-sastanakskoslkih-bibliotekara-zemuna-i-surcina
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/podruznice/239-sastanakstrucnog-veca-skoslkih-bibliotekara-moravicki-okrug-novembar-2020
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/podruznice/240-tradicijaokupljanja-skolskih-bibliotekara-novobeogradskih-osnovnih-skola
....................................................................
Приручник „Бајке у образовању и васпитању“:
http://www.mpn.gov.rs/finansijska-podrska-ministarstva-za-53-udruzenja-za-programe-odznacaja-za-obrazovanje-u-2019godini/?fbclid=IwAR0edxiN75yBVtVAflsRuV6US2xiOYrQXNZWa5NRc0GAPzzKoSvZdJ
vxl34
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....................................................................
Рад и активности школских библиотекара:
Пријава заједничког обележавања Европског дана језика у ЕДЛ базу догађаја 2020
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/23571/Country/RS/EventLoca
tion/1/language/en-GB/Default.aspx?fbclid=IwAR3DBlw1JoqtVVaWmsFrHyOh15KfbXOle-xmvUOv0S8LScxAL5mT3vvmqQ
Чланак ,,Aфирмација и видљивост рада" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 24.9.2020.
Чланак ,,Међународни дан писмености" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 24.9.2020.
Чланак ,,Дан у знаку писмености" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 24.9.2020.
Чланак ,,Бајке у образовању и васпитању" о раду школских библиотекара у
,,Просветном прегледу" од 24.9.2020.
Чланак ,,Буди писмен" о раду школских библиотекара у ,,Просветном прегледу" од
1.10.2020.
Чланак ,,Тачка спајања" о раду школских библиотекара у ,,Просветном прегледу" од
1.10.2020.
Чланак ,,Желим да научим твој језик" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 8-15.10.2020.
Чланак ,,У славу језичке разноликости" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 8-15.10.2020.
Чланак ,,Разговарај са мном" о раду школских библиотекара у ,,Просветном прегледу"
од 8-15.10.2020.
Чланак ,,Позајмљено, а наше" о раду школских библиотекара у ,,Просветном прегледу"
од 8-15.10.2020.
Чланак ,,Подељени обележивачи за књиге" о раду школских библиотекара у
,,Просветном прегледу" од 22-29.10.2020.
Чланак ,,Oнлајн угледнe активности" о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 5. 11. 2020.
Чланак ,,У бојама јесени" о раду школских библиотекара у ,,Просветном прегледу" од
5.11.2020.
Чланак ,,Мини сајам књига у школи „Душан Јерковић“, Читање је пола здравља!" о
раду школских библиотекара на порталу ,,Ужице медиа" од 8. 11. 2020.
Чланак ,,Дан школскх библиотека " о раду школских библиотекара у ,,Просветном
прегледу" од 12. 11. 2020.
........................................................................
ФБ страница ДШБС:
-Позив школским библиотекарима Србије да се укључе у IASL обележавање Међународног месеца школских библиотекара
-Луиз Глик је добитница Нобелове награде за књижевност за 2020. годину
-Данас је 21. октобар, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
-Вук Стефановић Караџић (1787–1864)
-Дан примирја у Првом светском рату
#ДШБС
Школска библиотека је место где се ученик уводи у свет књиге и читања.
Уз помоћ школског библиотекара ученици откривају узбудљиви свет књижевности.
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3. тачка: Верификација предлога за избор једног члана Надзорног одбора донетог
eлектронском преписком
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно верификовао
одлуку донету електронском преписком 8-10.10.2021:
ОДЛУКА
да члан НО у својству замене буде колегиница Милица Бошковић, школски
библиотекар Техничке школе Ивањица уместо колегинице Наташе Стоиљковић, која је
дала оставку (члан 22 Статута: Могућа је замена чланова у току мандата услед
неактивности, неоправданог неприсуствовања седницама или оставке члана. Члана УО
у својству замене бира УО ДШБС-а. Члан УО у својству замене има сва права и
обавезе редовног члана, до верификације мандата, односно избора новог члана УО на
следећој Скупштини ДШБС-а. Исти принцип рада важи и за чланове Надзорног
одбора.) (Одлука 8-2/20).
4. тачка: Верификација предлога донетог eлектронском преписком за награду за
најбољег библиотекара за 2020. годину коју додељује Библиотекарско друштво
Србије
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно верификовао
предлог донет електронском преписком 26-27.10.2021. да се подржи Стручно веће
школских библиотекара Моравичког округа и пошаље допис у име УО ДШБС и
предложи Дубравка Илић за награду за најбољег библиотекара за 2020. годину коју
додељује Библиотекарско друштво Србије.
5. тачка: Верификација одлуке o расписивању Конкурса за доделу награде „Mина
Kараџић“ за 2020. годину
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно верификовао
одлуку донету електронском преписком 13-15.11.2021:
ОДЛУКА
о расписивању Конкурса за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2020. годину
(Одлука 8-3/20) .
Комисију која ће разматрати пријаве чине: Славица Петровић, библиотекар
Економске школе „Нада Димић“, Земун, Невена Мартић, библиотекар ОШ „Светозар
Марковић“, Краљево и Наташа Марковић Атар, библиотекар Девете гимназије
„Михаило Петровић Алас“, Београд.
6. тачка: Одлука о висини чланарине за 2021. годину
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку:
ОДЛУКА
о висини чланарине за 2021. годину у износу од 1.000 динара на годишњем
нивоу (Одлука 8-4/20).
7. Резултати и додела награда на Четвртом литерарном конкурсу „Лето без бриге,
проведи крај књиге“
На сајту Друштва школских библиотекара Србије објављени резултати IV
конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“
жиро-рачун: 205-113229-95
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https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/237-rezultati-cetvrtogliterarnog-konkursa-leto-bez-brige-provedi-kraj-knjige
С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију која нам није наклоњена,
жири (песникиња Виолета Јовић) је донео одлуку да само следећи ученици буду
носиоци награда:
У категорији ученика 1–4. разреда основних школа:
1. место: Калина Влашкалин IV2, ОШ „Милоје Чиплић“, Нови Бечеј
У категорији ученика 5–8. разреда основних школа:
1. место: Ања Тацић VII1, ОШ „Коста Абрашевић“ , Београд, Раковица
У категорији ученика средњих школа:
1. место: Урош Тирнанић II4, Савремена гимназија, Београд
Председница ДШБС Мирјана Р. Пејовић обавестила је чланове УО и НО да је
послала дипломе и књиге награђеним ученицима, а да је секретар ДШБС Маја Куриџа
послала званичан допис школама и менторима. На IV Конкурсу учествовало је 44
ученика, док се у претходном периоду одазивало I- 130 ученика, II- 113, III- 60, па
треба промовисати Конкурс више.
На основу пропозиција Конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“,а на
предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку:
ОДЛУКА
да су библиотекари школа чији ученици су освојили прва места према Конкурсу
добили су бесплатну чланарину за 2021. годину, а то су:
1. Марица Стојшин
2. мр Сања Благојевић-Бошковић
3. Наталија Станковић (Одлука 8-5/20).
8. Додељивање статуса почасног члана ДШБС Јасминки Петровић и Данијели
Ковачевић Микић
Према члану 7 Статута ДШБС Скупштина може доделити статус почасног
члана на основу образложеног предлога подносиоца. На предлог потпредседнице
ДШБС Ингрид Граорац, сви чланови УО једногласно су се сложили да се на
Скупштини предложи да се статус почасног члана ДШБС додели Јасминки Петровић и
Данијели Ковачевић Микић.
9. Стручно усавршавање за школске библиотекаре у предстојећем периоду
Чланови УО и НО сложили су се да треба организовати стручне скупове у
предстојећем периоду, и да треба најпре пробати са организацијом бесплатног
вебинара, а затим их и акредитовати код ЗУОВ-а.
Ивана Ранковић је саопштила да је путем Зум апликације присуствовала неким
вебинарима. Ингрид Граорац је рекла да можемо ангажовати нпр. библиотекаре
Библиотеке града Београда који би дали одговарајуће информације за ревизију,
техничку опремљеност, итд.
Пошто се све активности везане за Конкурс за одобравање програма сталног
стручног усавршавања одлажу на годину дана због тренутне пандемије Ковид-19
изазване вирусом корона, о чему је говорила Ивана Ранковић, договорено је да се
активности у вези планирања акредитације семинара ДШБС такође одложе.
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тел: +381 069 3984728
Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

10. Делегирање представника ДШБС у Комисију за одабир публикација
Министарствa просвете, науке и технолошког развоја
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку:
ОДЛУКА
о избору Иване Ранковић у Комисију за одабир публикација за богаћење библиотечког
фонда библиотека основних школа при Министарству просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (Одлука 8-6/20).
11. Текућа питања
Секретар ДШБС Маја Куриџа саопштила је да и даље стигне понеки мејл на
секретарски налог са различитим питањима и предлозима које школски библиотекари
упућују Друштву и на која се одговара у складу са постојећим законима и
правилницима, као и уз консултацију са секретарима школа, јер Друштво нема правну
службу.
Чланови УО и НО су дискутовали о сајту Друштва, за који имају потврду од
колега школских библиотекара, да је побољшан и да доприноси промоцији рада
Друштва и свих школских библиотекара у Србији. Чланови УО и НО истакли су да
раду ДШБС много доприноси администратор Јован Сандић, који поставља прилоге и
одржава сајт. Закључили су да је данас време маркетинга такво да је потребно што
више информација учинити што доступнијим и видљивијим, а да је сајт за то пресудан.

Састанак је завршен у 19.00.

Записничар
Маја Куриџа, секретар Друштва
Председник Друштва

Мирјана Радовановић Пејовић
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