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Извештај о раду Друштва школских библиотекара Србије за 
2010. годину 

 
 

Најзначајније активности ове године су два семинара чији су аутори 
наше колегинице Весна Гошовић и Славица Јурић, а реализовали су их 
чланови Друштва. 

У априлу је за чланове Друштва организован семинар Матерњи језик и 
лингвистичка екологија Славице Јурић. Она је понудила да њен семинар буде 

бесплатан за чланове Друштва и то је утицало на повећање броја уплаћених 
чланарина. Семинар је организован у Београду и Крушевцу уз помоћ Весне 

Гошовић и Јелице Васић. 
Ове године одржане су две скупштинске седнице. 
Прва је одржана 21.05.2010. у Београду и била је изборна. Изабрани 

су нови чланови УО: Анђелка Танчић-Радосављевић, Слађана Галушка, 
Јулијана Ћоровић и Славица Бошковић, а из претходног сазива остали су 

Весна Гошовић, Славица Јурић, Мира Меглић и Јелица Васић. 
Изабрани су и нови чланови НО: Пламенка Лаћарац, Ксенија Петровић 

и Радослав Нешић и из претходног састава остала је Малина Жупањац. 

Саша Лазић, председник Друштва од 21. маја 2008. године поднео је 
оставку 24.04.2010. године из личних и породичних разлога и његова оставка 

је усвојена на Скупштини. 
На Скупштини је изабран нови председник Друштва Анђелка Танчић-

Радосављевић 

У јуну је, на првом састанку новог УО, изабран и нови секретар 
Друштва, Слађана Галушка, јер се Весна Гошовић повукла са функције, а 

потпредседник Друштва је остала Славица Јурић. 
Ванредна скупштина је одржана у октобру у Новом Саду ради 

усвајања новог Статута Друштва, тј. усклађивања аката Друштва са новим 

Законом о удружењима и пререгистрације. Нацрт Статут је израдила Мира 
Меглић. 

Одржано је шест састанака УО и НО. 
На јунском састанку је усвојена допуна плана рада за 2010 годину. и 

предложене активности су реалзоване. 

Успостављен је контакт са Министарством просвете тј. Снежаном 
Вуковић. 

Рад Друштва је промовисан на Фејсбуку и на сајту, форуму Друштва. 
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Фејсбук профил је искоришћен да се Друштво повеже са чланством и 
рекламира скупове,трибине и семинаре. 

Обновљен је контакт са подружницама у унутрашњости и послато је 
више писама и обавештења председницима подружница и члановима. 
поводом Дана писмености, Месеца школских библиотека и одржавањем 

семинара  
У септембру је одржана трибина за школске библиотекаре из Београда 

на којој је представљен рад Друштва и најављене активности до краја године. 
Успостављена је сарадња са БГБ-а, гост трибине била Татјана Перовић из 
Матичне службе. 

У октобру је одржана Смотра стваралаштва школских библиотекара и 
била је врло успешна по броју присутних и по квалитету представљених 

радова. У свечаном делу Смотре су додељене награде најбољим школским 
библиотекама и библиотекарима. За награђене библиотеке добили смо на 
поклон књиге од више издавача. 

Уводно предавање на Смотри одржао је Жељко Вучковић, председник  
БДС-а. и тада је договорено да се сарадња два друштва настави кроз 

заједничке скупове и рад на професионалном развоју библиотекара. 
Обезбеђене су пропуснице за Сајам књига у октробру за све школске 

библиотекаре без обзира на чланство у Друштву. 

У октобру је започео и електронски курс Школске библиотеке пред 
изазовима информационог друштва и врло се успешно завршио у новембру. 

Електронски курс је трајао од 16. октобра до 27. новембра. Био је захтеван и 
у садржајном и техничком смислу, али веома делотворан. Успешно је 
завршило курс 33 полазника, одрадили су све задатке, научили много и сви 

су задовољни. Најважније је да је то први електронски семинар за школске 
библиотекаре. Последње недеље семинара су рађени задаци у оквиру шест 

група, идеја је била да се вежба тимски рад. Сви су своје радове приказали 
на завршном сусрету који је трајао пет сати. Само једна колегиница није 

дошла тог дана. 
Билтен је престао да се објављује у штампаном облику ове године, али 

је на електронском семинару одлучено да се часопис Друштва објављује у 

електронском облику. Сами полазници курса су заинтересовани за уређивање 
и објављивање текстова у часопису. 

У децембру је одржана трибина за библиотекаре Београда у сарадњи 
ДШБС-а и БГБ-а у Америчком кутку ''Подстицање читања код деце кроз 
сарадњу школске и јавне библиотеке''. То је први корак у доброј даљој 

сарадњи између библиотекара школских и јавних библиотека у Београду и 
Србији кроз заједничке пројекте и активности. 

За ту прилику је успостављен контакт са Школском управом. Марија 
Крнета, просветни саветник у Министарству просвете, била је излагач и 
говорила је на тему ''Екстерно вредновање квалитета рада школе и значај 

библиотеке у екстерном вредновању''. 
Истим поводом успостављен је контакт са Заводом за вредновање 

квалитета. Ана Пејић, саветник за српски језик и књижевност, одржала је 
предавање на тему ''Образовни стандарди и подстицање читања у нашим 
школама''. 
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У децембру је Друштво препрегистровано и председница и секретар 
Друштва су депоновали потписе у Комерцијалној банци. 

На последњем састанку УО, у децембру, је донета одлука да се за 
2011. годину направи уговор са новим књиговођом и да се води евиденција о 
школским библиотекама и библиотекарима у јединственој бази преко 

интернета. 
Одлучено је да се за потребе комуникације са члановима друштва 

узме број мобилне телефоније и да се са тог броја успостави веза са 
чланством. Тај број ће бити на сајту и меморандуму. 

Поднета је документација за акредитацију два семинара за следећу 

школску годину: Смотра стваралаштва школских библиотекара и нови 
електронски Комуникација и интеракција у савременој школи. 

Иако су одржана три семинара за школске библиотекаре које су 
организовали школски библиотекари и чланови Друштва су имали попуст, 
само је 153 школска библиотекара приступило Друштву, тј. уплатило 

чланарину ове године. То је мали број чланова и омасовљење чланства треба 
да буде најважнији задатак следеће године. 

 
 
 

 
 

 
 

Анђелка Танчић Радосављевић, 

 

председник Друштва 
 

 

 


