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Извештај
са Трибинe „Библиотекари, сарадња је важна“, одржанe 19. новембра у
Основној школи „Свети Сава“ у Београду.
Трибини је присуствовало 31 школски библиотекар и два библиотекара јавних
библиотека: Маша Младеновић, члан Управног одбора БДС и Алексанадра Вићентијевић из
БГБ.
Трибину је отворила Слађана Галушка, библиотекар у ОШ „Свети Сава“. Поздравила
је присутне, најавила тему сарадње као веома важну за библиотекаре у Србији и
представила гошће из јавних библиотека.
Мира Меглић, председник Друштва, подсетила је присутне на активности из рада
Друштва, од оснивања 2006. године до данас. Од великог ентузијазма и формирања
подружница у целој Србији и неколико стотина чланова на почетку рада, преко веома
успешних година и окупљања библиотекара на семинарима и скуповима, Друштво се
последњих година суочава са опадањем броја чланова и смањеним интересовањем за рад.
До новембра 2016. чланарину је платило 56 библиотекара, што доводи у питање и
опстанак рада Друштва. И ова трибина била је замишљена као акредитовани стручни скуп,
али није било новца за уплату трошкова акредитације. Мира је подсетила на активности
Друштва које су уследиле као одговор на правилнике за финансирање школа, а које су
реализоване од средине 2015. године до сада: дописи Министарству просвете, предлози за
организацију састанака, обраћање Уставном суду у вези са уставношћу правилника и др.
Подсетила је присутне на последње обраћање Министарству просвете од 19 септембра
2016. године, у коме смо тражили да нас приме на разговор у вези са нерешеним статусом
професије школских библиотекара, на које није одговорено.
Позвала је присутне да се активније укључе у рад Друштва и подстакну и колеге из
општина и подружница на веће ангажовање да би Друштво могло да опстане и ради на
даљој афирмацији и побољшању статуса професије школског библиотекара.
У дискусији је закључено да треба да будемо много гласнији у изношењу ставова и да
се што више појављујемо у медијима. У вези са одлуком Министарства просвете да се
основним школама дoдели новац за набавку књига за школску библиотеку, речено је да је
то добар повод да се још једном у јавности изнесе податак да су библиотеке у многим
школама затворене, или раде један, два дана недељно, те да куповина књига неће решити
проблеме занемаривања школских библиотека.
Маша Младеновић, члан Управног одбора БДС, говорила је о раду БДС и изнела
предлоге за побољшање сарадње два друштва: рад школских библиотекара у оквиру
секције БДС, рад на заједничком пројекту у вези са радом школских библиотекара на
основу података које прикупља Народна библиотека Србије, тј. матичне библиотеке.
Изнела је и предлог сарадње два друштва на дигитализацији књижевних дела која су у
програму школске лектире.
Мира Меглић је рекла да је на састанку УО и НО у мају 2016. године договорено да
се, ради струковног повезивања и организовања заједничких активности два друштва,
потпише протокол о сарадњи.
Алексндра Вићентијевић, аутор пројекта „Читам, па шта?“ који организује Библиотека
града Београда уз подршку Министарства културе, представила је пропозиције пројекта и
позвала школске библиотекаре да се укључе. Детаљне информације о активностима могу
се наћи на веб адреси http://citampasta.rs/ .
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Слађана Галушка је додала да је ове године остварена сарадња између овог пројекта
и пројекта Друштва „Оштро Перце“, тиме што постоји неколико истих наслова и што је
предложено да се у оквиру оба пројекта организују заједнички часови (радионице) у
општинским библиотекама на којима би се представљали најуспешнији радови ученика –
препоруке за читање и изложбе ликовних радова.
Рад у оквиру пројекта „Оштро Перце“ подразумева сарадњу библиотекара са
наставницима разредне наставе, наставницима српског језика, информатике и
рачунарства, грађанског васпитања итд. Програм и упутства за израду задатака налазе се
на веб страни Супер учење.
У вези са сарадњом између два друштва и побољшањем сарадње јавних и школских
библиотека изнети су предлози: организација заједничких семинара и стручних скупова,
акредитованих у ЗУОВ-у или Народној библиотеци Србије, организација заједничких
активности за подстицање деце на читање и сл. Постављено је и питање да ли школе које
нису из Београда могу да учествују у пројекту „Читам, па шта?“. Александра Вићентијевић
је одговорила потврдно.
Маријана Петровић, библиотекар у XIV београдској гимназији, истакла је важност
публикација које објављује Друштво школских библиотекара. „Билтен“ је излазио до 2010.
године у штампаном облику, када је одлучено, због великих трошкова штампања, да се
покрене електронско издање „Школски библиотекар“. Представила је рубрике и позвала
присустне да пишу за нови број. Тако ће библиотекари на најбољи начин представити свој
рад и указати на важност рада школске библиотеке.
Слађана Галушка је подсетила да је објављен Конкурс за награду „Мина Караџић“ и
позвала колеге да пријавом на конкурс, такође, покажу постигнућа библиотекара. Ти
текстови (прилози, чланци) могу да буду део часописа, или да се на сајту Друштва, у
посебном делу, поставе као промоција рада школских библиотекара.
Биљана Љубисављевић, библиотекар у ОШ „Влада Аксентијевић“ у Београду, говорила је о
могућностима боље сарадње међу библиотекарима кроз рад у оквиру синдиката. Таква
врста удруживања је потребна јер Министарство просвете није у обавези да преговара са
друштвом, али мора преговарати са синдикатом, пошто су синдикати овлашћени
преговарачи. Биљана је представила рад Покрета слободних синдиката Србије који није
репрезентативни синдикат, али је вољан да помогне библиотекарима у заштити њихових
права. Тај синдикат је помогао у састављању дописа за оцену уставности Правилника о
финансирању основних школа (у вези са дискриминацијом библиотекара основних школа)
и упутио га Уставном суду Србије октобра 2015. године. Присутни су се сагласили да
Биљана пошаље приступнице у електронском облику.
Жељко Марчетић је предложио да синдикална организација коју би формирали
школски библиотекари пронађе могућност сарадње са неким од репрезентативних
синдиката. Тако би их заступали они који преговарају са Министарством.
Општи је закључак присутних да је трибина протекла у одличној атмосфери уз много
добрих предлога и идеја за даљи рад. Верујемо да ће то допринети и побољшању рада
Друштва у 2017. години.
Извештај написала
Слађана Галушка
Председник Друштва
Мира Меглић
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