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План рада Друштва школских библиотекара Србије за 

2011. годину 
 
 

Јануар 
Контакт са Аном Пејић из Завода за вредновање квалитета и договор о 

сарадњи на изради будућих докумената за школске библиотекаре. 
Постављање Писма обраћања председника Друштва на сајт и слање 

подружницама уз обавештење о чланарини, семинарима и осталим 

активностима у овој години и позив свим члановима на сарадњу. 
Састанак Управног одбора на који ће се позвати и председници актива 

београдских општина ради избора новог председника подружнице и 
укључења у израду плана рада за 2011. годину и реализацију активности. 

Формирање стручних комисија и подела задужења члановима УО и НО за 
2011. годину. 

Маркетинг Друштва: Сајт, часопис, новине (Панчевачко читалиште, 

Просветни преглед....), Фејсбук. 
Формирање редакције часописа Друштва и подела задатака члановима 

УО и НО у вези са израдом часописа. 
Активирање школских библиотекара у средњим школама Београда. 
Уговор о пословној сарадњи са власником простора за базу података, 

формирање администрације базе података чланства. 
Мобилни телефон Друштва – договор о коришћењу и комуникацији са 

школским библиотекарима Србије. 
 
Фебруар 

Други круг електронског курса 
Сарадња са Друштвом педагога и Друштвом психолога - округли сто. 

Решавање питања јединственог Веб простора. 
Електронски часопис – израда прилога и чланака. 
Сарадња са матичном библиотеком у Нишу и организовање трибине 

Школска библиотека у функцији развијања истраживачких вештина ученика. 
Сарадња са матичном библиотеком у Зајечару ради организовања 

трибине. 
Организовање манифестација у београдским општинским и школским 

библиотекама ради подстицања читања код деце. 

Организовање обуке за базични рад на рачунару за школске 
библиотекаре Београда. 

Обележавање 21. фебруара, Дана матерњег језика. 
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Март 

Реализација трибина за школске библиотекаре у Србији, Ниш, Зајечар, 
Чачак, Лесковац, Суботица – омасовљење чланства. 

Електронски часопис – израда прилога и чланака, постављање на сајт. 

Сарадња са издавачима. 
Сарадња са Заводом за вредновање квалитета рада образовања и 

васпитања. 
Обраћање Министарству просвете и Заводу за унапређење образовања 

и васпитања и у вези са израдом стандарда и приручника за рад школских 

библиотекара. 
 

Април 
Састанак Управног одбора, допуна Плана рада и Финансијског плана 

за 2011. годину, планирање рада Скупштине. 

Стручни скуп ради унапређења професије библиотекара кроз сарадњу 
са БДС-ом, Министарством просвете и Министарством културе. 

Обележавање Светског дана књиге. 
Организовање манифестација у београдским општинским и школским 

библиотекама ради подстицања читања код деце. 

Објављивање конкурса за Смотру и награду Мина Караџић. 
 

Мај 
Редовна седница Скупштине Друштва и стручни скуп. 
Сарадња са издавачима, Новобеоградски сајам књиге, стрипа и 

антикварне књиге. 
Сарадња са Министарством просвете. 

Мотивисање чланства да се позабави писањем стручних радова. 
 

Јун 
Састанак Управног одбора 
 

Јул 
Заједнички састанак представника ДШБС-а и БДС-а. 

 
Август 
Састанак Управног одбора 

Организација акције поводом обележавања Дана писмености, сарадња 
са подружницама и матичним библиотекама. 

 
Септембар 
Обележавање Дана писмености, сарадња са наставницима и сарадња 

са матичним библиотекама. 
Организовање трибине у Београду, сарадња са Школском управом 

Београд. 
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Октобар 
Сајам књига и сарадња са издавачима. 

Смотра стваралаштва школских библиотекара, обележавање Дана 
школских библиотека. 

Маркетинг Друштва: Сајт, часопис, новине (Панчевачко читалиште, 

Просветни преглед....), Фејсбук. 
 

Новембар 
Обележавање Месеца школских библиотека и Месеца књиге, сарадња 

школских и јавних библиотека. 

Предлагање кандидата за награду БДС-а у категорији школског 
библиотекара. 

Електронски часопис – израда прилога и чланака, постављање на сајт. 
 
Децембар 

Састанак Управног одбора, извештај о раду за 2011. и планирање рада 
за 2012. годину. 

Организовање трибине у Београду. 
 
 

 
 

 
 

Анђелка Танчић Радосављевић, 

 

председник Друштва 
 

 

 

 


