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Друштво помаже члановима да 

организују трибине за школске 

библиотекаре широм Србије. 

Контакт за сарадњу и помоћ: 

jelicav@gmail.com 

sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

 

Друштво припрема обавештења и 

материјале за обележавање важних 

дана и догађаја. 

 

Друштво позива све школске 

библиотекаре да учествују у раду 

радних тела и комисија и стварању 

бољег статуса наше професије у 

друштву. 

 

Заједно ћемо постићи више! 

Из Статута Друштва 

 

Члан 10. 

Обавезе редовног члана ДШБС-а су 

да: 

- поштује Статут, 

- плаћа утврђену чланарину на 

годишњем нивоу, 

- покреће иницијативе и даје предлоге 

за рад,  

- учествује у раду Скупштине, 

- активно доприноси остваривању 

циљева ДШБС-а, присуством састанцима и 

учешћем у активностима које организује или 

покреће ДШБС,  

- спроводи одлуке органа ДШБС-а,  

- обавља друге активности које му 

повери Скупштина и Управни одбор. 

Права редовног члана ДШБС-а су 

да: 

- равноправно са другим члановима 

учествује у свим облицима стручне и 

друштвене активности и остваривању 

циљева и задатака ДШБС-а, 

- непосредно учествује у одлучивању 

на Скупштини, као и преко органа ДШБС-а, 

- бира и буде биран у органе и радна 

тела ДШБС-а, 

- буде благовремено и потпуно 

информисан о раду и активностима ДШБС-а, 

- стручно се оспособљава и усавршава 

уз помоћ ДШБС-а, 

- добија награде и признања за свој 

рад, 

- добија помоћ и подршку ДШБС-а 

ради остваривања стручних, радних и 

професионалних интереса. 

 

 

Придружите се раду Друштва! 

 

Пошаљите поруку на наше имеил 

адресе или позовите телефоном ради 

договора!  

 

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ 

БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
 

 

Из Статута Друштва: 

Члан 1. 

Друштво школских библиотекара 

Србије (у даљем тексту ДШБС ) је 

добровољнa, невладинa и непрофитнa 

организација, основана на неодређено 

време ради остваривања циљева у области 

школског библиотекарства; развоја 

писмености, културе и знања као јавног 

интереса у систему образовања и 

васпитања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седиште: 

Ваздухопловна академија, 

Булевар војводе Бојовића 2, Београд 

 

Сајт: 

www.skolskibibliotekari.edu.rs 

 

Контакт адресе: 

sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 
drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com 

 

Телефони: 

021 6045893 

069 3984727 

 



 

Стручно усавршавање 

 

Акредитовани програми Друштва 

за школску 2011/2012. годину 

1. Смотра стваралаштва школских 

библиотекара – 8 сати  

2.Комуникација и интеракција у 

савременој школи (електронски семинар) 

– 20 сати 

 

КОНКУРС за Смотру стваралаштва 

школских библиотекара на теме из 

области сарадње школске библиотеке 

са различитим актерима из школске 

заједнице и ширег школског окружења 

 

Теме и садржај радова: 

 

1. Отворена школа – Особене 

културне и јавне активности које организује 

или осмишљава библиотекар у сарадњи са 

локалном заједницом и институцијама 

културе, а које доприносе угледу школе и 

библиотеке у широј заједници 

2. Школска библиотека без зидова 

– Школски библиотекар и наставник као 

партнери у ОВ раду; Међушколска сарадња; 

Тематска, интердисциплинарна, пројектна 

настава 

3. Библиотекар као ментор - 

Подршка даровитим ученицима који у 

школској библиотеци истражују посебне 

задатке и теме; Укљученост ученика са 

сметњама у развоју у посебне програме 

школске библиотеке 

4. Подстицање, мотивисање и 

награђивање – Маркетинг и стратегије 

популарисања активности школе и школске 

библиотеке; Ликовни конкурс за ученике 

основних и средњих школа: лого и заштитни 

знак Смотре; Мотивисање и награђивање 

појединаца и тимова 

 

 

 

Форма рада; опис и документовање 

активности (прилози) 

Рад обавезно садржи детаљан опис 

свих фаза рада са прилозима (фотографије, 

прес-клипинг, аудио и видео-записи, делови 

извештаја и др) који документују опис. 

Услови конкурса 

На конкурсу могу учествовати школски 

библиотекари, стручни сарадници и 

наставници, појединачно и у тимовима. 

Радови одабрани по конкурсу биће 

представљени на Смотри. На Смотри могу 

учествовати највише 3 члана једног тима. 

Ученички рад одабран по ликовном 

конкурсу биће посебно награђен: ученик-

аутор и ментор. 

Пријава 

Уз рад је неопходно приложити 

попуњен пријавни лист са следећим 

подацима: име учесника и њихова занимања 

у школи, школа, место, контакти (обавезно 

телефони), назив теме и рада; резиме рада. 

Пријава треба да будее попуњена српским 

језиком, ћириличним писмом, фонтом тајмс 

њу роман, величина слова 12. 

Рокови  

Достављање радова: 25. јун 2011. 

године; објављивање резултата: 1. 

септембра 2011; дефинисање начина 

представљања изабраних радова на Смотри: 

до 15. септембра 2011. 

Адреса за достављање радова: 

Комисија за преглед радова – Анђелка 

Танчић Радосављевић, Браничевска 1, 

11000 Београд 

Контакти 

drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com, 

021 6045893 

Особа за контакт: Слађана Галушка, 

069 3984727  

 

 

Награда Друштва 

 

КОНКУРС за доделу награде „Мина 

Караџић“ 

Услови: Право да конкуришу имају 

библиотекари који су чланови ДШБС и 

уредно плаћају чланарину. 

Предлагачи: Секције, активи ДШБС 

или матична одељења библиотека које врше 

саветодавни рад. 

Процедура и награде: Предлагач у 

договореном року подноси, тј. шаље 

образложену пријаву, Комисија прегледа и 

пише своје образложење за награде у 

следећим категоријама: 

- најуређенија школска библиотека 

основних школа 

- најуређенија школска библиотека 

средњих школа 

- најбољи школски библиотекар 

основних школа 

- најбољи школски библиотекар 

средњих школа 

Награде ће бити уручене на Смотри 

стваралаштва школских библиотекара, која 

ће бити одражана 24. октобра 2011. 

поводом Дана школских библиотекара. 

Пријава и образложење: У пријави се, 

по ставкама из Правилника образлаже 

зашто се школска библиотека или 

библиотекар предлажу за награду. Уз опис 

је потребно уградити, приложити и 

доставити што више доказа и показатеља. 

Рок за пријаву: 10. септембар 2011. 

године. 

Адресе за слање пријава и ближе 

информације: 

Војводинa – Мирјана Радовановић, 

mirjanard@hotmail.com 

Београд – Славица Томић-Голубовић, 

slavicagolubovic@yahoo.com 

Србија, остали –Весна Филиповић, 

biblioteka@vasapelagic.edu.rs 


