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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
БРОЈ 259-1/16
ДАТУМ 3.3.2016.
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2

Записник
са састанка Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије
одржаног у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ у Београду, Гоце
Делчева 41, дана 26. фебруара 2016. године.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Роксанда
Игњатовић, Гордана Лукић, Зорица Смиљанић, Драгана Пешић Главашевић и
Наташа Марковић Атар.
Из Надзорног одбора био је присутан Жељко Марчетић.
Одсутни члан УО је Јелена Бабић (на боловању). Јулијана Брадић није више члан
УО јер је дала оставку електронским путем.
Састанак је почео у 14 сати и 30 минута.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда текуће
седнице
2. Активности Друштва од децембра 2015. до фебруара 2016. године
3. Годишња скупштина и план рада за 2016. годину
4. Текућа питања
1. Тачка
Председница Друштва је отворила састанак питајући присутне чланове УО да ли
се слажу са записником са претходног састанка. Сви су потврдили да се слажу и
додали да је тај записник усвојен електронским путем.
Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Тачка
Роксанда је рекла да је након састанка УО и НО у децембру, када смо разговарали
о писму које је на адресу Друштва стигло из Министарства просвете, наредног
понедељка (14.12.) телефонски разговарала са Славицом Јашић из овог
министарства. Госпођа Јашић је од Роксанде тражила да јој пошаље писмену
потврду да је добила писмо. Председница Друштва је послала мејл са одговором да
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је Друштво добило то писмо и тражила да нам се уговори састанак са министром
Вербићем. До сада се нико није огласио одговором из Министарства.
Председница је рекла да је разговарала са Зораном Глишовићем из Крагујевца,
новинаром Радио Београда у пензији. Он је покренуо иницијативу да се установи
Дан школских библиотека Србије. Крагујевачким школским библиотекама је
поклонио 150 својих књига и тиме показао да школске библиотеке сматра веома
значајним. Чланови УО су се једногласно сложили са овим предлогом и предложили
да се као датум узме онај који се везује за оснивање неке важне школске
библиотеке. (На пример библиотека Велике школе.)
Договорили смо се да се распитамо коме се треба обратити како бисмо званично
регистровали одабрани датум као Дан школских библиотека Србије. Наташа је
преузела обавезу да се код секретара своје школе информише о правној процедури
у вези са овим предлогом.
Дана 25.12. сазнали смо да су Читалићи уврштени у Каталог школских
такмичења и смотри. Ове недеље било је такмичење на школском нивоу. До сада је
учествовало 35 основних школа и 2 средње школе. Другог априла планирано је
општинско, а 21. маја завршно такмичење.
Драгана је истакла значај Читалића чињеницом да показују вештину сналажења
ученика у тексту. Сматра да је потреба за оваквим такмичењем велика јер се,
одговарајући на задатке, ученици уче да читају са разумевањем и истовремено
обогаћујусвој речник. Нагласила је да Читалићи враћају децу књизи и читању.
Роксанда је подсетила да је 25.12. одржана трибина у Библиотеци „Милутин
Бојић“, чиме су колеге из те библиотеке поново подржале школске библиотекаре.
На трибини су учествовали следећи гости: Зоран Паневски, писац за децу, Јасмина
Иванковић, директорка Народне библиотеке „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца, и,
у име ДШБС, Роксанда Игњатовић.
Од децембра, када смо сазнали да адресу Ваздухопловне академије можемо
користити за седиште Друштва до 31.1.2016. године, до краја фебруара тражили
смо нову адресу. Послали смо писма у више школа у Београду са молбом да нам
омогуће да користимо њихову адресу, али нисмо добили позитиван одговор.
Очекујемо одговоре из ОШ „Радојка Лакић“, Гимназије „Свети Сава“ и Геолошке и
метеоролошке школе „Милутин Миланковић“.
Жељко је истакао да постоји одређена процедура за добијање сагласности и да
је она компликована. О томе у школи одлучује Школски одбор као орган управљања.
Роксанда је у јануару предала захтев за електронски потпис Привредној комори
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Србије. Смарт картица је коштала 2500,00 динара а читач 500,00 динара, што је са
ПДВ-ом укупно 3600,00 динара. Све рачуне Друштва предала је књиговодству (Теа
тим), а они су синоћ послали пријаву за завршни рачун.
Током јануара био је други круг предлога за измене и допуне Каталога радних
места. Дана 23.1. поново смо послали наше предлоге Министарству државне управе
и локалне самоуправе. Роксанда је прочитала текст писма Министарству са
предлозма. Наши предлози се односе на рад школских библиотекара са децом
(ученицима), јер тога није било у претходној варијанти Каталога. Писмо је у прилогу
овом записнику.
Новина са терена је вест да је основана подружница у Ужицу. Председница је
колегиница Мирјана Пејовић.
Из Јужнобачке подужнице колега Марко Ламбета је послао извештај о
прикупљању и одвожењу књига у обреновачке школске библиотеке.
Роксанда је рекла да јој се из Краљева јавила Малина Жупањац. Пошто има
колеге у школској управи, понудила се да буде спона између Друштва и
Министарства просвете тако што ће јој Роксанда послати наше предлоге за измене
Правилника о финансирању установа у образовању, као и одговор Министарства, а
она би колеге у школској управи у Краљеву упознала са овим документима. Сложили
смо се с овим предлогом.
Председница је прочитала Извештај о раду подружнице Расинског округа који је
послала нова председница подружнице Слађана Ракић, библиотекар Гимназије у
Крушевцу.
Зорица Смиљанић је рекла да Београдска подружница није имала састанке после
оног у септембру након ступања на снагу новог правилника о финансирању. Зато
ће се њен извештај о раду ове подружнице односити само на тај састанак.
Драгана је предложила, у име Нишке подружнице, да председница Друштва
дође у Ниш јер се чланови ове подружнице нису састајали од септембра. Самим тим
подружница не функционише. Роксанда је одговорила да не може да дође јер
Друштво нема новца да јој финансира пут. Чланови УО су се сложили да Драгана
има овлашћење да сазове састанак и да на њему реше настале проблеме.
Роксанда је обавестила да је платила 500,00 динара у АПР-у за објављивање
финансијског извештаја.
Рекла је, такође, да смо добили допис из IFLA-ине секције за школске
библиотеке, са позивом да одаберемо једног колегу, успешног библиотекара, који
ће се, одговарањем на 10-ак питања, представити у књизи др Патрика Лоа
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"Conversations with Successful School Librarians Worldwide". Предложили смо Славицу
Јурић за првог кандидата. Сви чланови УО су се сложили са овим предлогом.
3. Тачка
После краће дискусије договорено је да Скупштина ДШБС буде 8. априла. Жељко
Марчетић је поставио питање како омасовити Друштво јер мали број колега долази
на скупштине.
Наташа је предложила да треба чешће организовати трибине о занимљивим темама, попут оне у децембру. За присуствовање и учествовање на трибинама
чланови Друштва би добили бодове за стручно усавршавање у установи. Нагласила
је само чланови Друштва, не сви присутни школски библиотекари. На тај начин
ће колеге имати мотив да се учлане. Зорица је истакла да чланове треба мотивисати
и садржајима на таквим окупљањима. Жељко је предложио да се фејсбук страница
Друштва боље ажурира, тј. да се ту стално постављају информације. Важно је
обавестити чланове о свему што се дешава. Фејсбук страница је више посећена од
сајта Друштва. За ажурирање те странице приступ имају Јелена Бабић и Мира
Меглић.
Председница Друштва је подсетила да ове године Друштво обележава 10 година
рада. Ступила је у контакт са првом председницом Славицом Зарић и предложила
јој да учествује у припреми обележавања овог јубилеја. Славица се захвалила и
рекла да из личних разлога не може да учествује, али ће доћи на ову скупштину.
Председница је рекла да ће десетогодишњици рада бити посвећен и нови, пролећни,
број Школског библиотекара. Маја Радоман Цветићанин већ припрема позивно
писмо. Тема броја, за сада у радној верзији, јесте Школски библиотекари и њихово
удружење – јуче, данас, сутра, а планирано је да Славицу Јурић позовемо да
учествује у писању за нови број. Сви су се сложили са овим предлогом. Председница
је питала да ли имамо предлог кога позвати из Министарства просвете да буде гост
на наредној скупштини. Није било предлога, остало је да о томе размислимо.
Што се тиче програма обележавања 10 година рада ДШБС, договорили смо се да
се састоји од следећег:
-

-

приказа рада Друштва током 10 година постојања (предложено је да то
напише и излаже Мира Меглић која је у Друштву од првог дана и активно
учествује у његовом раду);
проглашења најбољих радова и додела награда на конкурсу Друштва
Библиотеке су чудесни светови;
приказа новог броја часописа Школски библиотекар;
беседе о књизи (Драгана је предложила да позовемо академика Матију
Бећковића и да том приликом говори обиблиотекама, књигама, читању;
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-

такође је предложено да позовемо једног ученика из Шесте гимназије да
прочита своју беседу о овој теми);
краћег музичког дела
доделе захвалница и повеља за сарадњу и допринос раду ДШБС.

Састанак је завршен у 17 сати и 10 минута.
Секретар Друштва
Наташа Марковић Атар

Роксанда Игњатовић

председник Друштва
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