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Друштво школских библиотекара Србије
Брoј: 7-1/21
Датум: 25.12.2021.г.
Београд

ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије
путем Гугл мита 23.12.2021. године
у 18 часова
Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић
Пејовић (председник), Ивана Ранковић, Ингрид Граорац, Бојана Тошић Ранковић,
Слађана Маријанац, Малина Жупањац.
Присутни чланови Надзорног одбора: Весна Филиповић Петровић, Наташа Марковић
Атар и Милица Бошковић.
Одсутни чланови Управног одбора: Маја Куриџа.
Састанку је председавала председник Друштва Мирјана Радовановић Пејовић.
Записник води Ингрид Граорац, потпредседник 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 8.12.2021.г.
2. Сумирање послова одрађених између електронских седница УО и НО
3. Стручно усавршавање за школске библотекаре у предстојећем пероду
4. Комисија за Ризницу примера добре праксе
5. Текућа питања.

ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 8.12.2021.
године
Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног 8.12.2021. г, 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 8.12.2021. г.
2. тачка: Сумирање послова одрађених између електронских седница УО и НО
Председница ДШБС Мирјана Р. Пејовић подсетила је чланове УО и НО да је у
претходном периоду успешно реализовано више различитих активности:
На конференцији „На мапи Читалића“, одржаној 29. маја 2021. године у
Алексинцу, у оквиру Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2021.”, учешће је
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узело и Друштво школских библиотекара Србије, које је представљала Ивана
Ранковић, чланица УО ДШБС-а. Учесници конференције су могли да чују све о
националној акцији „Читајмо гласно!“ коју је пре четири године, тачније 21. фебруара
2018. године (на Дан матерњег језика, а од 2019. На Национални дан књиге, 28.
фебруар) покренуло Друштво школских библиотекара Србије. Током протекле четири
године, акција је прерасла у најмасовнију активност ДШБС-а до сада.
Према достављеним подацима, у овогодишњој акцији учешће је узело 175 школа, а
школски библиотекари 2021. године читали су гласно са 16841 учесника. Неочекивано,
али у години када се боримо са пошасти као што је вирус корона, која је глобално
изменила начин живота и запретила опстанку човечанства уопште, када већина
ученика у току акције „Читајмо гласно“ похађа наставу на даљину, наша активност има
највећи број учесника до сада. Ове године, активност је у многим школама реализована
онлајн преко више друштвених мрежа. Ако узмемо у обзир да се у великом броју
школа на тај начин одвијало гласно читање, то нам још говори да је број учесника
много већи, јер немамо податке колико је учесника пратило активности преко
друштвених мрежа.
Успешно је такође реализован први онлајн стручни скуп Друштва школских
библиотекара Србије „Школске библиотеке у теорији и пракси“ одржан 16. и 17. јуна
2021. године путем (бесплатног коришћења) Zoom платформе. Овај вебинар, намењен
школским библиотекарима основних, средњих школа и школа ученика са посебним
потребама и домова ученика, акредитовао је Завод за унапређивање образовања и
васпитања и био је бесплатан за чланове ДШБС. Одличан модератор и технички
организатор била је колегиница Александра Вуковић Курдулић, чланица ДШБС.
Поједине чланице УО и НО учествовале у изради и слању уверења колегама. Скупу је
присуствовало 88 школских библиотекара из Србије и неколико колега из Републике
Српске, а извештај за медије и сајт поднела је Слађана Маријанац, чланица УО ДШБС.
Међународни дан писмености ове 2021. године обележен је под мотом
„Писменост за опоравак усмерен на човека: смањење дигиталне неједнакости“ јер је
пандемија вируса корона пореметила учење деце, младих и одраслих као никад досад.
Друштво школских библиотекара Србије по трећи пут је, у сарадњи са
Друштвом за стране језике и књижевности Србије, позвало школске библиотекаре и
наставнике страних језика да заједнички у својим школама обележе 20. Европски дан
језика, 26. септембар. Обележен је у 24 школе, уз учешће 68 наставника, 1201 ученика,
а можемо посебно похвалити 2 школе где су учествовали сви ученици.
На Четвртој скупштини Националне асоцијације родитеља и наставника Србије,
одржаној током октобра 2021.г. у Београду изабран је нови Управни одбор који ће
руководити Асоцијацјом у наредне четири године. Један од чланова је Тања
Маљоковић, представник Друштва школских библиотекара Србије.
Међународни месец школских библиотека прилика је за школске библиотекаре
широм света да током октобра изаберу дан, недељу или целог месеца обележавају
значај школских библиотека и славе све што оне представљају. Тема ове године је
„Бајке и народне приче широм света“, а у обележавање су се укључили многобројни
школски библиотекари широм Србије.
Друштво школских библиотекара Србије позвало је чланове Друштва да
прикажу свој рад и залагање у систему образовања кроз примере добре праксе. До
31.10. 2021. г. отворен је конкурс Ризница идеја и примера добре праксе, који ће се
поставити на сајт ДШБС како би били доступни свима.
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На XII Округлом столу за школске књижнице, поред учесника из Хрватске,
учествовали су и предавачи из региона, а међу њима чланица Друштва школских
библиотекара Србије Роксанда Игњатовић, школски библиотекар ОШ „Стефан
Дечански”, Београд, са запаженим излагањем „Ауторско право у школској библиотеци:
поглед из Србије“.
ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ из Бијељини, Република Српска,
организовала је семинар за књижничаре и библиотекаре свог матичног подручја крајем
септембра 2021. године са темом „Посвећен библиотекар, задовољан корисник“.
Стручном семинару присуствовали су предавачи из републике Српске и Србије, а
запажено излагање имала је и Александра Вуковић-Курдулић, члан Друштва школских
библиотекара Србије, школски библиотекар ОШ „Свети Сава“ Шабац.
Расписан је Kонкурс за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2021. годину са
роком пријаве 17.12.2021, а оглашавањем награђеног школског библиотекара до
30.12.2021. године. Изабрана је Комисија чији су чланови: Маја Куриџа, Наташа
Марковић Атар и Мирјана Куновчић.
Друштво школских библиотекара Србије позвало је школске библиотекаре на
акредитовану трибину „Уђи у моје ципеле“ и Стручни скуп са међународним учешћем
,,Важност и улога библиотекара у препознавању различитости и унапређењу живота и
образовања особа са инвалидитетом“ 3.12.2021. у организацији ОШ „Свети Сава“,
Шабац. Један од уводничара је била Мирјана Р. Пејовић, председница ДШБС, а
модератор и организатор чланица ДШБС Александра Вуковић Курдулић, библиотекар
- стручни сарадник, ОШ „Свети Сава“ Шабац. Циљ овог догађаја, информисање и
оснаживање библиотекара и осталих лица из образовно-васпитног система да унапреде
свој рад са особама са сметњама у развоју и инвалидитетом у циљу обезбеђивања
инклузије, диверзитета и квалитетније услуге, како школских, тако и јавних
библиотека, у потпуности је испуњен.
У току је преглед радова за нови број часописа „Школски библиотекар“, али
колеге нису претерано заинтересоване за овакав допринос пракси рада школског
библиотекара, што и поред пандемије вируса корона, говори о положају школских
библиотекара у Србији.
У отежаним условима рада одржани су само састанци подружница Колубарског
и Моравичког округа, у сарадњи са матичним службама тих округа.
3. тачка: Стручно усавршавање за школске библотекаре у предстојећем пероду
Председница Друштва саопштила је да је отворен девизни рачун ДШБС како би
се могло приступити ZOOM платформи и реализацији вебинара. Обраћала се и
Народној библиотеци Србије ради давања простора за организовање конференције, али
били смо одбијени због епидемијске ситуације.
4. тачка: Комисија за Ризницу примера добре праксе
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео
ОДЛУКУ
да су чланови Комисије за Ризницу примера добре праксе библиотекари Ингрид
Граорац (ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница) и Љиљана Ђорђевић
(ОШ „Бранко Пешић“, Земун).(Одлука 7-2/21).
5. тачка: Текућа питања

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

Наташа Марковић Атар, чланица НО и члан Комисије за доделу награде Мина
Караџић, саопштила је да се јавио један кандидат на Конкурс, али да не испуњава само
у потпуности услов везан за дужину радног стажа. Након краће дискусије, на предлог
Наташе Марковић Атар, Управни одбор је једногласно донео
ОДЛУКУ
да се продужи рок за Конкурс за најбољег школског библиотекара „Мина Караџић“ до
15. фебруара, са оглашавањем до 28. фебруара.(Одлука 7-3/21).

Састанак је завршен у 19 часова.
Записничар
Ингрид Граорац, потпредседник Друштва
Председник Друштва

Мирјана Радовановић Пејовић
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