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ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ 
„МИНА КАРАЏИЋ“ ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАРИМА 

 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

чл. 1 
 

Награду Мина Караџић додељује једном годишње школском библиотекару основне или 
средње школе Друштво школских библиотекара Србије (у даљем тексту ДШБС). 

 
чл. 2 

 
Изузетно, уколико Комисија за доделу награде тако одлучи, награда се може доделити 
библиотекарима из исте школе с тим што се новчана награда равноправно дели, а 
повеља се израђује за сваког библиотекара. 

 
 
 

II ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА НАГРАДУ 
 

чл. 3 
 
Школски библиотекар се пријављује лично на конкурс за Награду „Мина Караџић“, или 
га предлаже актив/секција библиотекара ДШБС или школа/установа у којој ради. 
Библиотекара може да конкурише за награду сваке године. 

 
чл. 4 

 
Пријава за награду треба да садржи образложење по ставкама из овог Правилника. 
Уколико школски библиотекар ради и више од оног што је у овом Правилнику 
предвиђено наводи и то у пријави. 
Уз пријаву треба доставити прилоге који потврђују оно што се у пријави наводи. 

 
 
 

III ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ДОДЕЛИ НАГРАДА 
 

чл. 5 
 
Трочлана комисија изабрана од стране Управног и Надзорног одбора ДШБС прегледа 
приспеле пријаве и бира кандидата који је задовољио критеријуме. 

 
 
 

IV OПШТИ УСЛОВИ ЗА НАГРАДУ 
 

чл. 6 
 
Школски библиотекар који је ДШБС предложен за награду треба да задовољи следеће 
опште услове: 
1. Има најмање пет година радног искуства у обављању послова школског 
библиотекара; 
2. У раду са ученицима постиже изузетне резултате; 
3. У раду са свим актерима у школи и локалном заједницом подиже квалитет образовно 
- васпитног процеса у школи и ван ње; 
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4. Доприноси унапређивању статуса (популаризацији) професије школског 
библиотекара; 
5. Доприноси раду Друштва школских библиотекара Србије. 

 
 
 

V ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
 

чл. 7 
 
Поред општих услова Комисија процењује и квалитет рада по следећим областима 
рада: 
1. Покреће и/или организује и реализује тематску, истраживачку, пројектну наставу у 
школи/установи;  
2. Аутор или коаутор је пројекта, радионице за ученике, наставнике, библиотекаре 
(стручне сараднике) у установи и ван установе; 
3. Организује и реализује различите видове стручног усавршавања у оквиру установе;  
4. Излаже на стручним семинарима и стручним скуповима за наставнике и стручне 
сараднике; 
5. Организује и реализује различите видове стручног усавршавања за наставнике и 
стручне сараднике ван установе; 
6. Руководи радом и/или активно учествује у раду ДШБС; 
7. Аутор или коаутор је уџбеника и/или приручника из области библиотекарства;  
8. Аутор или коаутор је стручних текстова за часопис „Школски библиотекар“ и других 
часописа 
9. Учесник је у националном и/или међународном пројекту у области библиотекарства. 

 
 

чл. 8 
 
У области V ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА школски 
библиотекар треба да обавља 5 наведених ставки. 

 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини школских библиотекара 
22. маја 2013. године. 


