
ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2010. 

Данас су петнаести јубиларни Сусрети библиотекара који су организовани у оквиру 
Друштва библиотекара Републике Српске . Сусрети библиотекара  се одржавају у оквиру програма 
манифестације „Вишеградска стаза“, Тако је настављена традиција одржавања Сусрета 
библиотекара и додјеле награда за најбољу библиотеку и библиотекара, који су се одржавали у 
Вишеграду и прије сукоба у БиХ 1992. године.. 

Друштво библиотекара РС у протеклом периоду је остварило зацртане планове и постигло 
запажене резултате. Материјална средства је остваривало од чланарине и помоћи Министарства 
за просвјету и културу РС. Посјећеност свим скуповима је била велика, а јединство у раду Друштва 
се градило до последњег тренутка. Сви сусрети библиотекара ће остати у трајној успомени 
присутних, а град Вишеград, као домаћин Друштва, својим гостопримством и даље је отао без 
премца у нашој средини.УПРАВАУ 2010. години одржане су четири сједнице Управе друштва. На 
састанцима Управе друштва расправљали смо о: материјалном положају библиотекара, 
измјенама и допунама Закона о библиотечкој дјелатности, Закону о платама, јединственом 
информационом систему, стручном усавршавању библиотекара у свјетлу модерних технологија, 
набавци књижног фонда и изнијели наше незадовољство и примједбе упутили Министарству 
просвјете и културе. Изнијели смо приједлоге Министарству просвјете и културе о стратегији 
развоја библиотека у наредних пет година. Истакла би посебно примјену нових стандарда у 
библиотекама гдје смо изнијели своје примједбе, дигитализацију завичајних фондова и заштиту 
старе и ријетке књиге, отварање електронских читаоница, подизање квалитета рада увођењем ISO 
стандарда.Све сједнице Управе Друштва су биле конструктивне и закључци су донесени 
јединствено тако да се увијек осјећа јединство и конструктивност у раду, добра сарадња са 
Националном библиотеком, а посебно са Министарством просвјете и културе. 

 

СЕМИНАРИ 

Нови услови су наметнули увођење нових услуга, перманентно усавршавање 
библиотекара, стицање нових вјештина и креирање препознатљивог стила, уз досљедну примјену 
прописаних стандарда. Унапређивање стручности, средстава и метода у пословању и његовање 
тимског рада не искључују индивидуалност и креативност појединца – напротив, доприносе 
напретку и остварењу високо постављених циљева.У прошлој години je одржан  семинар под 
радним насловом: „Библиотеке будућности-перспективе и развој“ у Бијељини. Конференције су 
нам омогућиле увид у планове за развој и будућност библиотекарске професије. Еминентни 
предавачи су својим предавањима омогућили да се побољша рад у библиотекама кроз примјену 
нових технологија у библиотекарству.Скуп библиотекара Републике Српске и Србије који је 
организовало Друштво библиотекара РС  је добро и успјешно организован, а излагања су била на 
високом стручном и професионалном нивоу.Покренуте су теме од теоријског и практичног 
интереса за развој савременог библиотекарства.Обрађене су све теме које се баве свим типовима 
библиотека, од националних до школских, високошколских и јавних библиотека као и 
савременим образовањем за библиотекарску професију.Савјетовање је имало међународни 
карактер.Радови са савјетовања биће презентовани у «Зборнику». Савјетовање је било масовно 



посјећено, библиотекари су са великим интересовањем пажљиво пратили предавања укључујући 
се у разматрање тема важних за рад библиотекара  и донесени следећи закључци: 

1. усмјереност библиотека на развијање континуираног и доживотног учења; 
2. посвећивање пажње развијању читања код деце и омладине; 
3. подстицање и омогућавање коришћења и чувања традиционалних и 

електронских извора;  
4. покретање пројеката на националном и интернационалном нивоу у циљу 

осавремењивања пословања; 
5. дигитализовање културне баштине; 
6. подстицање чувања обавезног примерка у циљу заштите ауторског права, 

побољшања материјалних услова аутора, заштите културне баштине; 
7. увођења нових технолошких достигнућа на плану аутоматизације, контроле и 

промовисања пословања и шире комуникације са корисницима и јавним 
медијима; 

8. коришћење постојећих ресурса на инвентивне и промишљене начине, а не 
ишчекивање рјешења проблема од надређеног лица или институције; 

9. развијање међусобне сарадње и међусобно угледање у добром маниру; 
10. брига о посебним библиотекама као темељима нашег културног и 

националног памћења и идентитетаДа реорганизујемо своју мисију и да се 
поносимо њеном уникалношћу.. 

 

ПОДРУЖНИЦЕ 

Рад подружница је веома добар. Посебно ми је задовољство што подружнице одржавају и 
семинаре за школске библиотеке – Источно Сарајево, Бања Лука, Приједор, Бијељина, Фочa., 
Добој,Зворник.Факултетске библиотеке редовно одржавају своје подружнице.Oве године 
обиљежен је и дан библиотекара Републике Српске ,све библиотеке су прочитале библиотечку 
посланицу коју је написао председник и свако у својој установи је направио адекватан 
програм.Направили смо плакате и мајце са са слоганом постани број један читај и ове године ће 
се обиљежити Дан библитекара у свим библиотекама РС. 

 

САРАДЊА 

Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Друштвом библиотекара 
Србије. Били смо суорганизатори међународног скупа који ће бити упамћен по великом броју, 
разнородних и у највећем броју, значајних излагања иностраних и домаћих библиотечких 
стручњака.  

 

ИЗДАВАШТВО 

Шест зборника и два броја часописа «Библиотекарство Српске» 



 

НАГРАДЕ 

Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу библиотеку. 
Приједлози се достављају Комисији за додјелу награде  «Ђорђе Пејановић».Досадашњи 
добитници награда су: Милена Максимовић, Алекса Алаџић, Биљана Библија, Стојка Мијатовић, 
Ранко Рисојевић, Нада Бањац, Љиљана Кнежевић, Душанка Новаковић, Милка Давидовић, Нада 
Пухало,Драган Мићић,Душанка Васић – најбољи библиотекари. Најбоље библиотеке: Народна 
библиотека «Иво Андрић» Вишеград, Српска централна библиотека «Просвјета» Србиње, Народна 
библиотека Љубиње, Матична библиотека Добој, Народна библиотека Берковићи, Народна и 
универзитетска библиотека Бања Лука, Народна библиотека «Невенка Станисављевић» 
Костајница, Матична библиотека Источно Сарајево, Народна библиотека Бијељина,Народна 
библиотека Зворник, Народна библиотека Требиње и најбољи менаџер Снежана Ђикић.  

 

ЦИЉЕВИ 

 Подстицање примјене нових технологија у библиотекарству- Промоција и заштита струке 
(законодавство,стандардизација     струке и контрола квалитета)- Подстицање слободног приступа 
информацијама- Сарадња са истим или сличним удружењима- Промоција и усвајање 
међународних стандарда- Стручно усавршавање чланова кроз курсеве и савјетовања- Издавање 
стручних књига,часописа, брошура. Циљ Друштва библиотекара је да библиотеке постану локални 
информациони центар који може умногоме да унаприједи струку, праксу и квалитет живота у 
окружењу. Зато ћемо и даље наставити свој рад у добром расположењу, ведрог и оштрог ума јер 
су Библиотеке и библиотекари незамјенљиви. Док год постоје читаоци и читање, значи тражити, 
вјеровати, откривати, ићи даље искушавати бесконачност… 


