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Друштвo шкoлских библиoтекара Србије 

Брoј 277-1/16 

Датум 17.11.2016. гoдине 

Београд 

 

 

 

З а п и с н и к 

 

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара 

Србије, одржаног у среду, 9. новембра, електронски, преко Хенгаута, са почетком 

у 19.00 часова 

 

Састанку су присуствовали: Мира Меглић, Мирјана Дендић, Светлана Аћимовић, 

Слађана Галушка, Драгана Пешић Главашевић, Жељко Марчетић, чланови УО и Тања 

Маљоковић, члан НО. 

Оправдано су одсутне: Јелена Пакашки Ђурђев (УО), Снежана Гига и Олга Васић 

(НО). 

 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, од 13. маја 2016.  

2. Верификовање одлука донетих на Радном састанку, одржаном 26. августа 2016. 

године и преписком чланова УО и НО током протеклог периода  

3. Обраћање Министарству просвете - наредни кораци  

4. Трибина „Библиотекари, сарадња је важна“ и Ванредна скупштина ДШБС-а  

5. Конкурс за награду „Мина Караџић“  

6. Текућа питања  

 

Тачка 1 

Записник са седнице УО и НО од 13. маја 2016. једногласно је усвојен 

 

Тачка 2 

Једногласно је одлучено да председница Мира Меглић може да подигне 2659,38 

динара са рачуна Друштва, на име плаћених обавеза. 

Једногласно је верификована одлука да Мира Меглић може да подигне 3053,38 

динара са рачуна Друштва на име исплате трошкова за послужење на семинару „Сарадња 

школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и 

медијске писмености ученика“, одржаном 19. и 20. маја 2016. године. 

У вези са неповољним пакетом за телефон код Теленора, електронском преписком је 

одлучено да се пронађе повољнији пакет код другог оператера. Да би се задржао исти 

број, потребно је да се број  води на приватно лице. Једногласно је верификована одлука 

да Мира Меглић преузме на своје име претплатнички број ДШБС-а код Теленора. 

 

Тачка 3 

Верификована је одлука о обраћању Министарству. Прво писмо са захтевом да се 

организује састанак са представницима Друштва упућено је 19. септембра  2016. године.  

Симо Поткоњак се јавио телефоном и саопштио сазнање да ће се оформити радна група за 

разматрање положаја библиотекара, али, убрзо након тога, и да се одлустало од идеје, са 

образложењем да нема пара. Пошто није било званичног одговора на писмо, упућен је 

приговор 25. октобра 2016. године. Како су прошла два месеца - законски рок одговора на 

нашу молбу за пријем, следећи корак је обраћање заштитнику грађана. Потребно је 

саставити допис. 
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Тачка 4 

Једногласно је прихваћен предлог програма Трибине „Библиотекари, сарадња је 

важна“ и Ванредне скупштине ДШБС-а, који ће се оджати 19. новембра у ОШ „Свети Сава“ 

у Београду. 

Мира Меглић и Светлана Аћимовић су присуствовале Форуму који је организовао 

Библиотекарско друштво Србије, 28. септембра 2016. Договорено је да се успостави боља 

сарадња између два Друштва, тј. јавних и школских библиотека. Као део тог договора, на 

Трибину коју организујемо, позвани су представници БДС и БГБ. 

 

Тачка 5 

Једногласно је донета одлука да се распише Конкурс за награду „Мина Караџић“. 

Чланови Комисије за доделу награде су: Жељко Марчетић, Славица Петровић и Тања 

Маљоковић. Рок за пријаву је 5. децембар 2016. године, а за објављивање резултата 

конкурса 16. децембар 2016. Донета је одлука да Награда неће бити новчана, због 

недостатка средстава, него ће  бити књига. 

 

Тачка 6 

У вези са активностима Друштва од августа до новембра, Мира Меглић је рекла да се 

Тања Маљоковић обратила ИК Лагуна ради успостављања сарадње, али нисмо добили 

подршку.  

Слађана Галушка је прихватила да уређује сајт Друштва, тј. да поставља прилоге. 

 

Мира Меглић је известила да је 6. октобра 2016. присуствовала стручном скупу, 

одржаном у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у 

Нишу. Скуп под називом „Библиотекари имају реч“ су организовале Маја Радоман 

Цветићанин и Драгана Пешић Главашевић, у сарадњи са члановима УО и НО ДШБС-а 

Миром Меглић, Тањом Маљоковић и Жељком Марчетићем. Излагачи су били: Драгана 

Пешић Главашевић, Мира Меглић, Весна Црногорац, Жељко Младеновић, Војкан Поповић, 

Маја Радоман Цветићанин и Соња Ђорђевић. Присуствовало је 30 библиотекара нишких 

основних и средњих школа, као и колеге из околних места. Мира је додала да су тада 

чланарину за 2016. годину уплатиле Маја Радоман Цветићанин и Весна Филиповић. 

Весна Филиповић заказала  је стручни скуп „О читању је реч“ у Центру за стручно 

усавршавање у Лесковцу, за 2. децембар 2016. године, са истим предавачима као у Нишу. 

Маријана Петровић је организовала састанак председника општинских актива 

Београдске подружнице 14. октобра у библиотеци XIV београдске гиманзије, на коме је 

било присутно 9 председника актива.  

Колегиница Александра Марковић Јовић из Техничке школе „Драги Поповић“, Горње 

Кушће (код Гњилана) обратила се за помоћ у прикупљању књига за школску библиотеку, 

која је уништена за време рата. Договорено је да Друштво позове колеге да помогну и у 

договору са Александром пошаљу књиге које сакупе. 

Наредни састанак УО И НО одржаће се 19. новембра, после Скупштине. 

 

Записничар 

Слађана Галушка 

 

Председник Друштва 

Мира Меглић 

 

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs

