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Друштво школских библиотекара Србије
Брoј: oј: ј: 1-1/21
Датум: 15.5.2021.г.
Б е о г рoј:  а д

ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије,
одржаног 13.5.2021.г, путем Гугл мита, са почетком у 18.00 часова

Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су прoј: исуствовали следећи чланови Упрoј: авног одборoј: а: Мирoј: јана Радовановић
Пејовић (прoј: едседник), Ивана Ранковић, Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, Бојана Тошић Ранковић,
Слађана Марoј: ијанац, a Малина Жупањац укључила се у 18.15.
Прoј: исутни чланови Надзорoј: ног одборoј: а: Наташа Марoј: ковић Атарoј: , Весна Филиповић
Петрoј: овић и Милица Бошковић.
Одсутни чланови Упрoј: авног одборoј: а: Маја Курoј: иџа.
Састанку је прoј: едседавала прoј: едседник Дрoј: уштва Мирoј: јана Радовановић Пејовић.
Записник води Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, потпрoј: едседник Дрoј: уштва.
Констатовано је да постоји кворoј: ум за рoј: ад.
Прoј: едложен је и једногласно усвојен следећи дневни рoј: ед:
Дневни рoј: ед:
1. Усвајање записника са прoј: етходне седнице УО и НО, одрoј: жане 19.11.2020.г.

2. Сумирoј: ање послова одрoј: ађених између две седнице УО и НО
3. Верoј: ификација одлуке УО донете eлектрoј: онском прoј: еписком 13.1.2021. о висини
новчане Нагрoј: аде „Мина Карoј: аџић”
4. Верoј: ификација одлуке донете eлектрoј: онском прoј: еписком 3.2.2021. о прoј: омоцији
Конкурoј: са „Дај ми рoј: еч да је насликам“
5. Верoј: ификација прoј: едлога донетог eлектрoј: онском прoј: еписком 9.3.2021. о
рoј: асписивању четврoј: тог Фото-конкурoј: са „Разгледница из школске библиотеке –
Селфи са омиљеном књигом“
6. Верoј: ификација прoј: едлога донетог eлектрoј: онском прoј: еписком 17.3.2021. да чланица
Надзорoј: ног одборoј: а Милица Бошковић буде нови коорoј: динаторoј:  подрoј: ужница
7. Прoј: едлог за доношење одлука путем електрoј: онске седнице (електрoј: онском
прoј: еписком)
8. Упућивање прoј: едлога надлежнима за улазак ДШБС у Национални прoј: осветни
савет
9. Стварoј: ање рoј: изнице идеја и прoј: имерoј: а добрoј: е прoј: аксе чланова ДШБС
10. Четврoј: та акција „Читајмо гласно“
11. Текућа питања.
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ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане
19.11.2020.г.
Прoј: едлог записника са састанка УО и НО, одрoј: жаног 19.11.2020.г, рoј: еализованог
путем грoј: упног видео Viber chat-a, рoј: азмотрoј: ен је путем електрoј: онске прoј: еписке, а такође
прoј: иложен уз позив за текући састанак, као део рoј: адног матерoј: ијала. Пошто није било
прoј: имедби, једногласно је усвојен записник са прoј: етходног састанка УО и НО, одрoј: жаног
19.11.2020.г.
2. тачка: Сумирање послова одрађених између две седнице УО и НО
Прoј: едседница ДШБС Мирoј: јана Р. Пејовић обавестила је чланове УО и НО да је у
прoј: етходном перoј: иоду рoј: еализовано више рoј: азличитих активности:
Дана 26.12.2020. на сајту Библиотеке нашег окрoј: ужења постављен је линк и ка
сајту ДШБС. Сада порoј: ед Библиотекарoј: ског дрoј: уштва Срoј: бије и Дрoј: уштва библиотекарoј: а
Републике Срoј: пске, налази се и наше удрoј: ужење библиотекарoј: а, тако да је рoј: ад школских
библиотекарoј: а видљивији онима који су заинтерoј: есовани за рoј: ад библиотекарoј: а из
рoј: егиона.
На конкурoј: с ДШБС за најбољег школског библиотекарoј: а и Нагрoј: аду „Мина
Карoј: аџић“ у 2020. години прoј: ијавиле су се два школска библиотекарoј: а, Брoј: анка
Алимпијевић, библиотекарoј:  ОШ „Никола Тесла“, Винча, Беогрoј: ад, и Ана Дуковић,
библиотекарoј:  ОШ „Душан Јерoј: ковић“, Ужице и ОШ „Алекса Дејовић“, Севојнoј: .
Комисија која је рoј: азматрoј: ала прoј: ијаве била је у следећем саставу: Славица Петрoј: овић,
библиотекарoј:  Економске школе „Нада Димић“, Земун, Невена Марoј: тић, библиотекарoј: 
ОШ „Светозарoј:  Марoј: ковић“, Крoј: аљево и Наташа Марoј: ковић Атарoј: , библиотекарoј:  Девете
гимназије „Михаило Петрoј: овић Алас“, Беогрoј: ад, донела је одлуку да обе колегинице
буду носиоци прoј: естижне нагрoј: аде „Мина Карoј: аџић“ за 2020. годину и прoј: оглашене су за
најбоље школске библиотекарoј: е за 2020. годину. Од јануарoј: а до марoј: та 2021. врoј: шена је
прoј: омоција рoј: ада нагрoј: ађених колегиница у срoј: едствима јавног инфорoј: мисања, а самим тим
прoј: омовисано је и ДШБС.
Посебно трoј: еба издвојити излазак новог брoј: оја часописа ДШБС „Школски
библиотекарoј: “, једанаестог по рoј: еду, са мноштвом рoј: азноврoј: сних текстова - од упознавања
са бајкама, прoј: еко квизова, школских прoј: ојеката, до сусрoј: ета са великим писцима,
искустава колега из окрoј: ужења и колега библиотекарoј: а јавних библиотека, поступком за
добијање лиценце, итд. Подстицање колега да прoј: едају стрoј: учне ауторoј: ске рoј: адове трoј: ебало
би да буде континуирoј: ано у циљу годишњег изласка часописа, па и УДК индексирoј: ања
чланака у будућности. Часопис допрoј: иноси бољем позиционирoј: ању ДШБС и прoј: едставља
могућност за повећање интерoј: еса ширoј: е дрoј: уштвене заједнице за многобрoј: ојне активности
школских библиотекарoј: а, и њихов, тј. наш рoј: ад школског библиотекарoј: а.
ИФЛА је упутила током јануарoј: а 2021. Дрoј: уштву своју анкету о потрoј: ебама и
интерoј: есима свих врoј: ста библиотечких удрoј: ужења. Прoј: ужене су трoј: ажене инфорoј: мације о
рoј: аду и чланству ДШБС.
Дрoј: уштво је рoј: еализовало током фебрoј: уарoј: а анкету о рoј: аду школских библиотекарoј: а
током пандемије у школској 2020/2021. години. Циљ анкете био је да прoј: оценимо како
су измењени услови рoј: ада у обрoј: азовно-васпитним установама утицали на рoј: ад школских
библиотекарoј: а и стање у школским библиотекама и да имамо рoј: елевантне податке о рoј: аду
са којима можеми изаћи прoј: ед јавност.
Дрoј: уштво је поднело током фебрoј: уарoј: а 2021. прoј: ијаву на Конкурoј: с Министарoј: ства
културoј: е и инфорoј: мисања за финансирoј: ање или суфинансирoј: ање прoј: оjеката у области
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издавачкe делатности – перoј: иодичне публикације из области уметности и
културoј: е у 2021. години за Зборoј: ник прoј: имерoј: а добрoј: е прoј: аксе школских библиотекарoј: а
Срoј: бије. Прoј: ијава је одбијена са обрoј: азложењем да би прoј: ојекат трoј: ебало да се нађе на
одговарoј: ајућем конкурoј: су за библиотечко-инфорoј: мациону делатност.
Прoј: едседница ДШБС уз помоћ секрoј: етарoј: а Маје Курoј: иџе прoј: ипрoј: емила је
документацију за заврoј: шни рoј: ачун који је Агенција Ин-конто прoј: едала у законском рoј: оку
(до крoј: аја фебрoј: уарoј: а 2021).
Уз помоћ техничког администрoј: аторoј: а сајта Јована Сандића на сајт ДШБС
постављена је нова прoј: иступница за чланове Дрoј: уштва, која је усмерoј: ена дирoј: ектно на
секрoј: етарoј: ски налог ДШБС, како би секрoј: етарoј:  могао да форoј: мирoј: а базу чланова са
ажурoј: ирoј: аним подацима. Сваки члан Дрoј: уштва трoј: ебало би сваке године да достави своје
податке истоврoј: емено са уплаћивањем чланарoј: ине. Форoј: мирoј: ање и ажурoј: ирoј: ање ове базе
обезбедило би бољу комуникацију као и чување и читање података о школским
библиотекарoј: има на једном месту. Међутим, све колеге још увек не попуњавају
прoј: иступницу, али надамо се да ћемо сви увидети прoј: едност и потрoј: ебу да се прoј: еко
прoј: иступнице форoј: мирoј: а адекватна база која ће на ефикасан начин омогућити повезивање
и умрoј: ежавање школских библиотекарoј: а.
Током марoј: та 2021. рoј: асписан је четврoј: ти по рoј: еду Фото-конкурoј: с „Разгледница из
школске библиотеке“ са темом „Селфи са омиљеном књигом“, који је заврoј: шен
31.03.2021. На конкурoј: с је прoј: истигло укупно 156 фотогрoј: афија. Комисија, која је рoј: адила
у следећем саставу, Славко Луковић, мастерoј:  ликовни уметник-грoј: афичарoј: , Уметничка
школа Ужице, дрoј:  Јелена Луковић, докторoј:  ликовних уметности-грoј: афичарoј: , Уметничка
школа Ужице, Весна Џамбић, школски библиотекарoј: , Угоститељско турoј: истичка школа
Чајетина, донела одлуку да следећи ученици буду носиоци нагрoј: ада и похвала:
Нагрoј: ађени од I - IV рoј: азрoј: еда основне школе:
1. место: Зарoј: а Замурoј: овић II1, ОШ „Ђурoј: а Јакшић“, Зрoј: ењанин
2. место: Лена Дамњановић, Петрoј: а Николић, Тамарoј: а Панчић I1, ОШ „ Љупче
Шпанац“, Бела Паланка
3. место: Милица Михаиловић IV1, ОШ „Гаврoј: ило Прoј: инцип“, Земун
Похваљени ученици:
Јаков Јакић II, ОШ „Нада Пурoј: ић“, Ваљево; Бесник Исљами IV1, ОШ „Брoј: анко Пешић“,
Земун; Дрoј: итон Таирoј: и IV1, ОШ „Брoј: анко Пешић“, Земун; Менсурoј:  Таирoј: и III1, ОШ
„Брoј: анко Пешић“, Земун; Викто Меметовић III1, ОШ „Брoј: анко Пешић“, Земун;
Елмедина Брoј: ахими III1, ОШ „Брoј: анко Пешић“, Земун; Теодорoј: а Мехмед IV1, ОШ
„Брoј: анко Пешић“, Земун;
У категорoј: ији ученика 5–8. рoј: азрoј: еда основних школа нема нагрoј: ађених ни
похваљених ученика.
У категорoј: ији ученика срoј: едњих школа:
1. место: Борoј: ис Чекић II2, Школа прoј: имењених уметности Шабац
2. место: Никола Јаковљевић I3, СШ „Свети Ахилије“ Арoј: иље
3. место: Никола Дорoј: ословачки III3, Економско-трoј: говинска школа Бечеј
Похваљена:
Дуња Поповић IV2, Школа прoј: имењених уметности Шабац
У категорoј: ији ученика са сметњама у рoј: азвоју и инвалидитетом (ученици основних и
срoј: едњих школа који се обрoј: азују по ИОП-у):
1. место: Раде Селимовић VIII рoј: , ОШ „Свети Сава“, Шабац
2. место: Софија Ђорoј: ђевић, II рoј: , ОШ „Смех и сузе“, Алексинац
3. место:Ђорoј: ђе Ненадовић, VI рoј: , ОШ „Нада Пурoј: ић“, Ваљево

жиро-рачун: 205-113229-95

Комерцијална банка а.д.

ПИБ: 104730308

Светогорска 42–44, Београд

матични број: 17674544

3

Друштво школских библиотекара Србије, Београд
тел: +381 069 3984728
Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Нагрoј: ађеним и похваљеним ученицима дипломе ће бити послате
поштом на адрoј: есу школе, а изложба ученичких рoј: адова орoј: ганизоваће се уколико се
стекну услови.
Прoј: едседницу ДШБС контактирoј: ао је Танјуг и она је поводом Међунарoј: одног дана
књижевности за децу, 2. апрoј: ила говорoј: ила о томе колико ученици у Срoј: бији читају.
Медијска прoј: омоција се остварoј: ује прoј: венствено прoј: исутношћу у инфорoј: мативним,
забавним и прoј: опагандним медијским садрoј: жајима, а овај прoј: илог је био емитован у
већини медија што је допрoј: инело већој видљивости рoј: ада школских библиотекарoј: а.
На Прoј: вој међунарoј: одној онлајн конферoј: енцији о дигиталној трoј: ансфорoј: мацији у
културoј: и и обрoј: азовању (1st Internatioј: nal Online Coј: nference oј: n Digital Transfoј: rmatioј: n in
Culture and Educatioј: n), одрoј: жаној од 14. до 16. апрoј: ила 2021. године у орoј: ганизацији
Секције за дигиталну трoј: ансфорoј: мацију библиотека БДС, 15.4.2021. учествовали су
школски библиотекарoј: и Мирoј: јана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Малина Жупањац
са запаженим излагањем о рoј: аду школских библиотерoј: а Schoј: oј: l Librarians Ready foј: r
Change, са посебним осврoј: том на рoј: ад школских библиотекарoј: а током пандемије вирoј: уса
корoј: она. Да све више школских библиотекарoј: а порoј: ед трoј: адиционалних прoј: ати и саврoј: емене
тенденције и захтеве обрoј: азовања, облике рoј: ада и усаврoј: шавања, које собом носи
саврoј: емено дрoј: уштво и да већ увелико прoј: имењују и нове технологије и њима адекватне
методе рoј: ада у добијању, обрoј: ади и прoј: имени инфорoј: мација, које воде рoј: азвоју вишег нивоа
мишљења и рoј: азвоју крoј: еативности најмлађих, истакнуто је крoј: оз неколико прoј: имерoј: а
добрoј: е прoј: аксе школских библиотекарoј: а (Невене Марoј: тић (ОШ „Светозарoј:  Марoј: ковић“,
Крoј: аљево), Александрoј: е Вуковић Курoј: дулић (ОШ „Свети Сава“, Шабац) и Ингрoј: ид
Грoј: аорoј: ац(ОШ „Светислав Голубовић Митрoј: аљета“ из Батајнице).
Дана 26.4.2021. поднет прoј: едлог за измену неколико прoј: едлога за измену
Прoј: едлога Стандарoј: да компетенција за прoј: офесију стрoј: учни сарoј: адник у школи и његов
прoј: офесионални рoј: азвој, који се односе на рoј: ад библиотекарoј: а – стрoј: учног сарoј: адника у
школи. Школски библиотекарoј: и немају свог прoј: едставника у Националном прoј: осветном
савету који се бирoј: ају из рoј: едова стрoј: учних дрoј: уштава, па школски библиотекарoј: и нису у
могућности да више учествују у доношењу аката којима се урoј: еђују питања од значаја
за област рoј: ада школског библиотекарoј: а.Прoј: едлог је поднет прoј: еко прoј: едставника
Педагошког дрoј: уштва Срoј: бије.
Остварoј: ена је следећа прoј: омоција рoј: ада и активности ДШБС на сајту, Фејсбук
стрoј: аници и Јутјуб каналу ДШБС, као и у писаним, телевизијским и електрoј: онским
медијима у перoј: иоду од 19.11.2020. до 12.5.2021:
Сајт ДШБС:
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/koј: nkursi/241-koј: nkurs-za-doј: delunagrade-mina-karadzic-2020
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/242-preduzetnistvoј: biblioј: tekara-oј: premnaje-noј: ve-skoј: lske-biblioј: teke-biblioј: teke-u-lestanima
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/strucnoј: -usavrsavanje/strucniskupoј: vi/243-strucnoј: -usavrsavanje-za-skoј: lske-biblioј: tekare-i-nastavnike-u-oј: rgaizaciji-fpn-ubeoј: gradu
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/strucnoј: -usavrsavanje/strucniskupoј: vi/244-vebinar-ucim-videoј: -da-bi-me-videoј: 
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/koј: nkursi/245-nagrada-minakaradzic-za-2020-goј: dinu
https://www.skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/koј: risna-doј: kumenta
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/246-stvaranje-riznice-ideja-iprimera-doј: bre-prakse
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https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/247-daj-mi-recda-je-naslikam-2021
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/publikacije/casoј: spis-skoј: lskibiblioј: tekar/248-skoј: lski-biblioј: tekar-broј: j-10
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/akcije/249-citajmoј: -glasnoј: -2021
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/250-rezultati-anketa-radbiblioј: tekara-pandemija-2020-2021
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/251-knjige-bez-granica2021
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/koј: nkursi/252-nagradjeni-uceniciletoј: -bez-brige-proј: vedi-kraj-knjige-2019-2020
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnoј: sti/koј: nkursi/253-cetvrti-foј: toј: -koј: nkursrazglednica-iz-skoј: lske-biblioј: teke-2021
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=642443
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3321429-daci-u-proј: seku-goј: disnje-proј: citaju-doј: -10-knjigaima-i-oј: nih-i-toј: -mladjih-koј: ji-uspeju-i-vise-oј: d-150
http://oј: bjektivni.rs/drustvoј: /daci-u-proј: seku-goј: disnje-proј: citaju-doј: -10-knjiga/
https://www.dnevnik.rs/drustvoј: /daci-u-proј: seku-goј: disne-proј: citaju-doј: -deset-kniga-01-04-2021
https://izprveruke.rs/daci-u-srbiji-proј: citaju-doј: -10-knjiga-goј: disnje/
https://srpskainfoј: .coј: m/djeca-voј: le-da-citaju-ali-statuse-na-drustvenim-mrezama-djacigoј: disnje-proј: citaju-doј: -10-knjiga-interesuje-ih-nestoј: -u-sta-se-ne-udubljuju/amp/
https://www.b92.net/infoј: /vesti/index.php?
yyyy=2021&mm=04&dd=01&nav_categoј: ry=12&nav_id=1836430
https://www.pink.rs/extra/288842/deca-voј: le-da-citaju-ali-statuse-na-drustvenim-mrezamdaci-goј: disnje-proј: citaju-doј: -10-knjiga-interesuje-ih-nestoј: -u-sta-se-ne-udubljuju
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/254-skoј: lski-biblioј: tekarispremni-za-proј: mene
-

ФБ страница ДШБС:
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да прoј: исуствују
Конферoј: енцији ,,Медијска писменост и нова крoј: еативност" која се орoј: ганизује 2728.11.2020.г.
Конкурoј: с за Нагрoј: аду „Мина Карoј: аџић“ за 2020. годину
Дан људских прoј: ава, 10.12.
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да прoј: исуствују Конферoј: енцији БДС
„Мобилно библиотекарoј: ство: до удаљених корoј: исника путем мобилних
апликација, услуга и идеја,"која ће се одрoј: жати онлајн од 14. до 16. 12.2020. г.
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да прoј: исуствују прoј: едавању на
платфорoј: ми Shtreber школског библиотекарoј: а Александрoј: е Вуковић Курoј: дулић,
22.12.2020.г. „Учим видео да би ме видео“
Малина Жупањац, најбољи школски библиотекарoј:  Рашког окрoј: уга (чланица
Упрoј: авног одборoј: а)
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да прoј: исуствују онлајн издању 9.
Беогрoј: адског фестивала еврoј: опске књижевности 22-23.12.2020.г.
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да се укључе у рoј: ад ДШБС и плате
чланарoј: ину за 2021.г.
Носиоци нагрoј: аде „Мина Карoј: аџић“ за 2020. годину су Ана Дуковић и Брoј: анка
Алимпијевић
Корoј: исна документа и линкови
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-

-

-

- Савиндан
Међунарoј: одни дан сећања на жрoј: тве холокауста
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да се укључе у јединствени Ликовни
конкурoј: с „Дај ми рoј: еч да је насликам“
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије прoј: ијаве и учествују на онлајн
конферoј: енцији ,,Дигитална трoј: ансфорoј: мација у културoј: и и обрoј: азовању"
Дан дрoј: жавности Републике Срoј: бије
Међунарoј: одни дан матерoј: њег језика
Национални дан књиге
О улози школског библиотекарoј: а у рoј: азвоју читалачке, инфорoј: мационе и медијске
писмености на рoј: егионалној тематској дијалошкој платфорoј: ми „Значај медијске и
инфорoј: мационе писмености за социјалну кохезију и дијалог БиХ, Црoј: не Горoј: е и
Републике Срoј: бије“, одрoј: жаној 22.2.2021, у оквирoј: у заједничког рoј: егионалног
прoј: огрoј: ама УН „Дијалог за будућност“ говорoј: ила је Мирoј: јана Радовановић Пејовић,
прoј: едседница ДШБС
Уочи Међунарoј: одног дана књиге за децу, интерoј: вју прoј: едседнице ДШБС Мирoј: јане
Радовановић Пејовић Танјугу о рoј: аду школских библиотекарoј: а
Међунарoј: одни дан књиге за децу
Дан сећања на стрoј: адање Нарoј: одне библиотеке Срoј: бије у Дрoј: угом светском рoј: ату
Позив школским библиотекарoј: има Срoј: бије да прoј: исуствују онлајн Конферoј: енцији
„Дигитална трoј: ансфорoј: мација у културoј: и и обрoј: азовању“ од 14. до 16.4.2021.г.
Прoј: ојекат ,,Читалићи“
Конкурoј: с ,,Дај ми рoј: еч да је насликам"
Међунарoј: одни дан књиге и ауторoј: ских прoј: ава
Нагрoј: ада за најбољег библиотекарoј: а „Мина Карoј: аџић” 2020.г.
Школски библиотекарoј: и спрoј: емни за прoј: омене – учешће на Прoј: вој међунарoј: одној
онлајн конферoј: енцији о дигиталној трoј: ансфорoј: мацији у културoј: и и обрoј: азовању
Јутјуб канал ДШБС
Прoј: ирoј: учник „Бајке у обрoј: азовању и васпитању“ на РТС-у
Рад школског библиотекарoј: а
Школске библиотеке нису тиха места
Најбољи школски библиотекарoј:  Рашког окрoј: уга 2020. године
Дај ми рoј: еч да је насликам
Дијалог за будућност
Прoј: оглашени победници и отворoј: ена изложба рoј: адова свих учесника
Најбољи школски библиотекарoј:  2020. године
Школски библиотекарoј: и спрoј: емни за прoј: омене

#ДШБС
-Школска библиотека је рoј: изница знања и инфорoј: мација за целоживотно учење.
-Школска библиотека је место где се задовољавају обрoј: азовне, културoј: не, инфорoј: мационе
и стрoј: учне потрoј: ебе свих корoј: исника - ученика и запослених у школи.
Рад и активности школских библиотекара (објављених у „Прoј: осветном прoј: егледу“ и у
Фејсбук грoј: упи Школски библиотекарoј: и Срoј: бије):
Чланак „Неизоставни део детињства“ о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" брoј: ој 2872 од 13.5.2021.
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Чланак ,,Љубав прoј: ема писаној рoј: ечи" о рoј: аду школских библиотекарoј: а
у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 15.4.2021.
Чланак ,,Читалачке компетенције ученика" о рoј: аду школских библиотекарoј: а
у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 15.4.2021.
Чланак ,,Библиотечка секција" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 15.4.2021.
Чланак ,,Месец ваннаставних активности" о рoј: аду школских библиотекарoј: а
у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 15.4.2021.
Чланак ,, Песништву у част" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу"
од 1-8.4.2021.
Чланак ,,Радост читања" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 18.4.2021.
Чланак ,,Књига наспрoј: ам видео-игарoј: а" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 18-25.3. 2021.
Чланак ,,У потрoј: ази за сунцем" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 18-25.3. 2021.
Чланак ,,Размена добрoј: их жеља" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 18-25.3. 2021.
Чланак ,,Од читања се рoј: асте" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу"
од 11.3. 2021.
Чланак ,,Трoј: ајне врoј: едности" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу"
од 11.3. 2021.
Чланак ,,Подели рoј: адост читања" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 11.3. 2021.
Чланак ,,Прoј: ослава" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 25.2.
2021.
Чланак ,,Прoј: ваци у библиотеци" о рoј: аду школске библиотеке у ,,Прoј: осветном прoј: егледу"
од 18.2. 2021.
Чланак ,,Светосавска недеља" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу"
од 18.2. 2021.
Чланак ,,Нагрoј: ада ,,Мина Карoј: аџић" за ентузијасте у рoј: аду" о рoј: аду школских
библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 18.2. 2021.
Чланак ,,Размена обележивача" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 4-11.1. 2021.
Чланак ,,Дрoј: угачије, али свечано" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 4-11.1. 2021.
Чланак ,,Шумановић у школској библиотеци" о рoј: аду школске библиотеке
у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 28. 1. 2021.
Чланак ,,Изложба" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 19-26.
11. 2020.
Чланак ,,Врoј: еме за читање" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од
10-17. 11. 2020.
Чланак ,,Прoј: огрoј: ам у библиотеци" о рoј: аду школских библиотекарoј: а у ,,Прoј: осветном
прoј: егледу" од 10-17. 11. 2020.
3. тачка: Верификација одлуке УО донете eлектронском преписком 13.1.2021. о
висини новчане Награде „Мина Караџић”
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно верoј: ификовао одлуку
донету електрoј: онском прoј: еписком 13.1.2021. о висини новчане Нагрoј: аде „Мина Карoј: аџић”:
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ОДЛУКА
да се добитницама Нагрoј: аде „Мина Карoј: аџић” Ани Дуковић и Брoј: анки
Алимпијевић исплати новчани износ од по 10.000, 00 динарoј: а (Одлука 1-2/21).
4. тачка: Верификација одлуке донете eлектронском преписком 3.2.2021. о
промоцији Конкурса „Дај ми реч да је насликам“
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, а на основу дописа школског библиотекарoј: а
Александрoј: е Вуковић Курoј: дулић, чланице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно
верoј: ификовао одлуку донету електрoј: онском прoј: еписком 3.2.2021. о прoј: омоцији Конкурoј: са
„Дај ми рoј: еч да је насликам“
ОДЛУКА
да Дрoј: уштво школских библиотекарoј: а Срoј: бије позове школске библиотекарoј: е да
учествују са својим ученицима у јединственом Ликовном конкурoј: су „Дај ми рoј: еч да је
насликам“, који орoј: ганизује ОШ „Свети Сава“ из Шапца, и на тај начин дамо подрoј: шку
успешном укључивању деце у дрoј: уштво у целини и подрoј: жимо прoј: омене и рoј: азвој
инклузивности (Одлука 1-3/21).
5. тачка: Верификација предлога донетог eлектронском преписком 9.3.2021. о
расписивању четвртог Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке –
Селфи са омиљеном књигом“
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно верoј: ификовао одлуку
донету електрoј: онском прoј: еписком 9.3.2021:
ОДЛУКА
рoј: асписивању четврoј: тог Фото-конкурoј: са „Разгледница из школске библиотеке –
Селфи са омиљеном књигом“ (Одлука 1-4/21) .
6. тачка: Верификација предлога донетог eлектронском преписком 17.3.2021. да
чланица Надзорног одбора Милица Бошковић буде нови координатор
подружница
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно верoј: ификовао одлуку
донету електрoј: онском прoј: еписком 17.3.2021:
ОДЛУКА
нови коорoј: динаторoј:  подрoј: ужница је Милица Бошковић, школски библиотекарoј:  Техничке
школе Ивањица (Одлука 1-5/21) .
7. тачка: Предлог за доношење одлука путем електронске седнице (електронском
преписком)
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, а на основу трoј: енутне епидемиолошке ситуације и рoј: ада
у условима пандемије, а на основу члана 24 Статута ДШБС да су онлајн седнице УО
једнако валидне као и физичке, рoј: ади лакшег пословања ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је
једногласно верoј: ификовао одлуку
ОДЛУКА
за доношење одлука путем електронске седнице и то електронском преписком, а у
циљу ефикасности рада Управног одбора ДШБС (Одлука 1-6/21) .
8. тачка: Упућивање предлога надлежнима за улазак ДШБС у Национални
просветни савет
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
жиро-рачун: 205-113229-95
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о потрoј: еби укључивања ДШБС у Национални прoј: осветни савет и
упућивању дописа Влади Срoј: бије и прoј: едседнику Владе (Одлука 1-7/21) .
Обрoј: азложење: Дрoј: уштво школских библиотекарoј: а Срoј: бије је више пута покушавало да
добије свог прoј: едставника у Националном прoј: осветном савету, који се бирoј: ају из рoј: едова
стрoј: учних дрoј: уштава. Услед тога школски библиотекарoј: и нису у могућности да учествују
у доношењу аката којима се урoј: еђују питања од значаја за област рoј: ада школског
библиотекарoј: а. Један од циљева Дрoј: уштва школских библиотекарoј: а Срoј: бије је сарoј: адња с
надлежним дрoј: жавним телима, стрoј: учним орoј: ганизацијама и установама по свим важним
питањима из подрoј: учја школског библиотекарoј: ства, као и заступљеност у Националном
прoј: осветном савету. Прoј: ема члану 33 Закона о основама система обрoј: азовања и
васпитања (Службени гласник 88/2017) Влада именује чланове Националног
прoј: осветног савета.
9. тачка: Стварање ризнице идеја и примера добре праксе чланова ДШБС
На основу досадашњих прoј: едлога и договорoј: а, а на прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС,
Упрoј: авни одборoј:  је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
о рoј: асписивању конкурoј: са за стварoј: ање рoј: изнице идеја и прoј: имерoј: а добрoј: е прoј: аксе чланова
ДШБС од јула до 30. септембрoј: а 2021. године путем попуњавања унапрoј: ед утврoј: ђеног
упитника (Одлука 1-8/21) .
Обрoј: азложење: Дрoј: уштво школских библиотекарoј: а Срoј: бије упутиће позив својим
члановима да прoј: икажу свој рoј: ад и залагање у систему обрoј: азовања крoј: оз прoј: имерoј: е добрoј: е
прoј: аксе. Прoј: иказ прoј: имерoј: а добрoј: е прoј: аксе омогућиће рoј: азмену искустава и идеја у прoј: оцесу
наставе и учења и биће подстрoј: ек свима нама да рoј: адимо крoј: еативније и да прoј: едставимо
поједине сегменте из делокрoј: уга нашег пословања.
10. тачка: Четврта акција ДШБС „Читајмо гласно“
Ширoј: ом Срoј: бије, на позив ДШБС, школски библиотекарoј: и, наставници и учитељи,
рoј: еализовали су са ученицима четврoј: ту акцију „Читајмо гласно“ поводом Националног
дана књиге, 28. фебрoј: уарoј: а. Много већи брoј: ој школских библиотекарoј: а постављао је
прoј: иказ својих активности на Фејсбук грoј: упу Школски библиотекарoј: и Срoј: бије, па се и на
тај начин стиче увид у рoј: азноврoј: сност и крoј: еативност рoј: еализованих садрoј: жаја.
Овогодишњи коорoј: динаторoј:  акције је чланица УО Ивана Ранковић, уместо досадашњег,
Мирoј: јане Радовановић Пејовић. У току је обрoј: ада података.
11.тачка: Текућа питања.
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС поводом 24. маја, Дана словенске писмености и
културoј: е, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
о рoј: асписивању петог литерoј: арoј: ног Конкурoј: са „Лето без брoј: иге, прoј: оведи крoј: ај књиге“ са
темом „Онлајн или не, књига је за мене све“ (Одлука 1-9/21) .
На основу досадашњих прoј: едлога и договорoј: а, а на прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС,
Упрoј: авни одборoј:  је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
да се прoј: ијави стрoј: учни скуп Дрoј: уштва школских библиотекарoј: а Срoј: бије и акрoј: едитује код
ЗУОВ-а са темом „Школске библиотеке у теорoј: ији и прoј: акси“ (Одлука 1-10/21) .
жиро-рачун: 205-113229-95
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Потпрoј: едседник ДШБС Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац саопштила је да је имала надзорoј: 
Матичне службе Библиотеке грoј: ада Беогрoј: ада и да јој је рoј: ечено да ће библиотечки
електрoј: онски прoј: огрoј: ами у школским библиотекама бити убрoј: зо неопходни, а да они
прoј: епорoј: учују ИБГ (ауторoј:  прoј: огрoј: ама Милош Пантелић).

Састанак је заврoј: шен у 19.20.
Записничарoј: 
Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, потпрoј: едседник Дрoј: уштва
Прoј: едседник Дрoј: уштва

Мирoј: јана Радовановић Пејовић

жиро-рачун: 205-113229-95
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