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Друштво школских библиотекара Србије
Брoј: 1-1/22
Датум: 5.3.2022.г.
Београд

ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије
путем Гугл мита 3.3.2022. године
у 18 часова
Састанак је почео у 18.00 часова.
Састанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић
Пејовић (председник), Ивана Ранковић, Ингрид Граорац, Бојана Тошић Ранковић,
Слађана Маријанац, Малина Жупањац, Маја Куриџа.
Присутни сви чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар, 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 23.12.2021.г.
2. Сумирање послова одрађених између електронских седница УО и НО
3. Предлог Подружнице ДШБС за Рашки округ за упућивање дописа Миистарству
просвете, науке и технолошког развоја за промену члана 11 Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања
4. Предлог Подружнице ДШБС за Моравички округ за додељивање статуса
почасног члана Друштва школских библиотекара Србије Дубравки Илић
5. Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић” за 2021.
годину
6. Доношење одлуке УО о расписивању петог Фото-конкурса „Разгледница из
школске библиотеке – Селфи са омиљеном књигом“
7. Пета акција ДШБС „Читајмо гласно“
8. Реализација конкурса „Ризница идеја и примера добре праксе“
9. Обележавање 100-годишњице рођења Душана Радовића
10. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС
11. Текућа питања.
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1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 23.12.2021.
године
Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног 23.12.2021. 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 23.12.2021. г.
2. тачка: Сумирање послова одрађених између електронских седница УО и НО
Председница Друштва известила је чланове да је на писма упућена Влади
Републике Србије, Председнику Владе Републике Србије и Одбору за образовање,
науку, технолошки развој и информатичко друштво у вези укључења Друштва
школских библиотекара Србије у листу предлагача за Нациоални просветни савет
одговорио министар просвете, науке и технолишког развоја Бранко Ружић (одговор
можете видети овде), али да је у међувремену донесен нови Закон о основама система
образовања и васпитања са неизмењеном листом па да се треба опет обратити
надлежнима.
Председница Друштва обавестила је чланове да су школски библиотекари
Златиборског округа присуствовали крајем децембра 2021. г . акредитованом стручном
семинару „Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци – вођење
библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и
међународним ИСО стандардима за библиотечку статистику – техничка обука за
коришћење нове on-line апликације МБС“. Семинар је организовала Матична служба
Народне библиотеке Ужице у сарадњи са Подружницом Друштва школских
библиотекара Србије за Златиборски округ. Централна тема семинара је била нова
онлајн база МБС (Мрежа библиотека Србије). Предавачи су на практичним примерима
показали како се она користи и како индивидуално попунити извештај о библиотечкоинформационом пословању с обзиром на то да библиотекари из јавних, специјалних и
школских библиотека, током рада у бази, наилазе на многе потешкоће, недоумице око
садржаја или техничке проблеме.
Изашао је нови брoј часописа ДШБС „Школски библиотекар“ (линк), укупно
дванаести по реду (0-11), са темом броја „Писменост у новој реалности“. Уз наше
активности, акције, вебинар, трибине, часопис долази као круна свега што радимо.
Структуру и обим диктирају првенствено аутори прилога, па је највише прилога из
библиотечке праксе. Кроз редовно узлажење часописа имамо прилику да своја
постигнућа поделимо са другима, добијемо нову идеју, сазнамо како други школски
библиотекари раде. Подстицање колега да предају стручне ауторске радове треба да
буде континуирано у циљу годишњег изласка часописа, па и УДК индексирања
чланака у будућности, а то ће мдопринети побољшању видљивости нашег рада.
У продуженом року на конкурс за најбољег школског библиотекара и Награду
„Мина Караџић“ у 2021. години пријавила се само једна колегиница, Бојана Лаловић
Милановић, библиотекарка у ОШ „Прота Матеја Ненадовић“, Бранковина (50%
ангажовања) и ОШ „Нада Пурић“, Ваљево (50% ангажовања). Комисија која је
разматрала пријаву била је у следећем саставу: Маја Куриџа, библиотекарка у ОШ
„Гаврило Принцип“ у Земуну, Мирјана Куновчић, библиотекарка у Медицинској
школи у Зајечару и Наташа Марковић Атар, библиотекарка у Деветој гимназији
„Михаило Петровић Алас“ у Београду. Чланови Комисије су на основу послатог
материјала установили да кандидаткиња испуњава све услове конкурса и са тиме се
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једногласно сложили у електронској преписци 21. 2. 2022. године. Имајући у виду
богат материјал који је послала кандидаткиња, Комисија је са великим задовољством
одлучила да се Награда „Мина Караџић” за најбољег школског библиотекара за 2021.
годину додели Бојани Лаловић Милановић. Плакета би могла да се колегиници уручи
током одржавања Скупштине уколико се буде одржавала уживо.
Друштво је поднело током фебруара 2022. две пријаве на Конкурсе
Министарства културе и информисања: за финансирање или суфинансирање проjеката
из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години у области
културних делатности деце и за децу и младе – пројекат „Буди дама!“ и за
финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа
у Републици Србиjи у 2022. години за библиотечко-информациону делатност –
пројекат „Школски библиотекари - креативност и тимски рад“.
Председница ДШБС уз помоћ секретара Маје Куриџе припремила је
документацију за завршни рачун који је Агенција Ин-конто предала у законском року
(до краја фебруара 2022).
3. тачка: Предлог Подружнице ДШБС за Рашки округ за упућивање дописа
Миистарству просвете, науке и технолошког развоја за промену члана 11
Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност основног образовања и васпитања
Председница Друштва известила је чланове да је Подружница ДШБС за Рашки
округ дала предлог за упућивање дописа Миистарству просвете, науке и технолошког
развоја за промену члана 11 Правилника о критеријумима и стандардима за
финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
да се упути допис Миистарству просвете, науке и технолошког развоја за
промену члана 11 Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и предложи да свака
школа има библиотекара (а да остану непромењени ставови за 1,5 и 2 извршиоца на
пословима библиотекара). (Одлука 1-2/22).
4. тачка: Предлог Подружнице ДШБС за Моравички округ за додељивање статуса
почасног члана Друштва школских библиотекара Србије Дубравки Илић
Председница Друштва известила је чланове да је Подружница ДШБС за
Моравички округ дала предлог за упућивање предлога Скупштини за додељивање
статуса почасног члана Друштва школских библиотекара Србије Дубравки Илић.
Дубравка Илић, руководилац Матичне службе Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку, неуморно се залаже за побољшање положаја и унапређење
рада свих школских библиотекара у Србији. Школски библиотекари Моравичког
округа имали су прилику и привилегију да присуствују многобројним обукама за
обављање стручних библиотечко-информационих послова, да добијају континуирано
стручну помоћ у процесу формирања, обнављања и сређивања књижних фондова, као
и помоћ у области унапређења културно-просветне делатности. Матична служба била
је подршка школским библиотекарима и у поступцима ревизије, као и у поступку
оснивања и верификације школских библиотека.
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На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
да се упути предлог Скупштини за додељивање статуса почасног члана
Друштва школских библиотекара Србије Дубравки Илић, руководиоцу Матичне
службе Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, (Одлука 1-3/22).
5. тачка: Доношење одлуке УО о висини новчане Награде „Мина Караџић” за
2021. годину
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
да се добитници Награде „Мина Караџић” Бојани Лаловић Милановић исплати
новчани износ од 10.000, 00 динара (Одлука 1-4/22).
6. тачка: Доношење одлуке УО о расписивању петог Фото-конкурса „Разгледница
из школске библиотеке“
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку
ОДЛУКА
о расписивању петог Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке –
Радионице читања“ са роком трајања од 15. марта до 15. априла 2022. године (Одлука
1-5/22) .
7. тачка: Пета акција ДШБС „Читајмо гласно“
Председница Друштва је саопштила да је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја опет подржало нашу акцију „Читајмо гласно“ и упутило дописе за
реализовање акције путем школских управа. Широм Србије, школски библиотекари,
наставници и учитељи, реализовали су са ученицима пету акцију „Читајмо гласно“
поводом Националног дана књиге, 28. фебруара. Много већи број школских
библиотекара постављао је приказe својих активности на Фејсбук групу Школски
библиотекари Србије, па се на тај начин стиче увид у разноврсност и креативност
реализованих садржаја. Овогодишњи координатор акције је чланица УО Ивана
Ранковић. Рок за слање података је 31. март 2022. г. Допис је упућен и Народној
библиотеци Србије (управнику), као и честитка поводом 190 година од оснивања, али
без одговора.
8. тачка: Реализација конкурса „Ризница идеја и примера добре праксе“
Потпредседница Друштва Ингрид Граорац саопштила је да су све активности
око „Ризнице идеја и примера добре праксе“ завршене и да се тренутно поставља
Ризница на сајт Друштва, да има разноврсних примера. Чланица УО Слађана
Маријанац је помагала Комисији и пронашла све адресе школа, којима ће ДШБС
упутити допис након Скупштине да се примери њихових школских библиотекара
налазе у Ризници.
9. тачка: Обележавање 100-годишњице рођења Душана Радовића
Председница Друштва саопштила је члановима да је текуће 2022. године
обележавање 100-годишњице рођења Душана Радовића, и да јој је колегиница Јасмина
Радовановић послала допис са предлозима. Чланови УО су се сложили да ДШБС
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позове све школске библиотекаре да обележе овај значајан јубилеј и изјаснили да ће
детаљно о овој тачки дневног реда расправљати накнадно.
10. тачка: Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС
Председница Друштва предложила је члановима УО да се Редовна годишња
Скупштина ДШБС одржи до краја марта са чим су се сви сложили. Изнети су предлози
о месту одржавања (Амфитеатар Народне библиотеке Србије, Библиотека града
Београда, Мала сала Коларчеве задужбине) и председница ће покушати да нађе
одговарајуће место.
11. тачка: Текућа питања
Чланови Управног и Надзорног одбора Друштва са задовољством су
дискутовали о повећаном броју чланова ДШБС. Упућени су позиви школама и већи
број чланарина је уплаћен него раније.
Потпредседница Друштва Ингрид Граорац приметила је да је томе допринео и
повећан број активности ДШБС и прегледан сајт. Предложила је да се изради чланска
карта у електронском облику или да се додељују електронски беџеви за учешће у
активностима члановима ДШБС, што је прихваћено са одобравањем.
Састанак је завршен је у 19.30 часова.
Записничар
Маја Куриџа, секретар Друштва
Председник Друштва

Мирјана Радовановић Пејовић
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