
ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2013. 

Друштво библиотекара Републике Српске основано је 10.10.1997.год уз подршку 
библиотекара РС и Министарства просвјете и културе. 

У 2013год одржано je 9 сједница Управе друштва . На састанцима Управе друштва 
расправљали смо о материјалним положају библиотекара,измјенама и допунама Закона о 
библиотечкој дјелатности,о Закону о платама о јединственом информационом систему о стручном 
усавршавању библиотекара у свјетлу модерних технологија расправљали смо о набавци књижног 
фонда и изнјели наше незадовољство и примједбе упутили Министарство просвјете и културе. 

Наиме Библиотечка дјелатност није уставна категорија, али је култура као шири друштвени 
однос, у чији контекст улази и библиотечка дјелатност, предмет уставног регулисања. 

Уставни основ за правно уређивање библиотечке дјелатности налази се у одредбама 
Поглавља II Устава Републике Српске, које регулишу људска права и слободе, а односе се на 
образовање, науку, културу и информисање 

Због глобално тешке економске ситуације, посебно поремећених друштвено – економских 
и политичких прилика у Републици Српској и БиХ били смо изричити а у томе смо и успјели ,да би 
доношење закона , без обзира на потребу и значај требало пролонгирати јер у нацрту Закона 
толико има мањкавости и нелогичности да би јавна расправа требала бити најмање 4 године од 
објављивања нацрта. 

Овај нацрт је рађен према обрасцима закона земаља у окружењу не водећи превише 
рачуна о степену развијености и спечифицности уређења Републике Српске. 

Изнијели смо приједлоге Министарству просвјете и културе о стратегији развоја 
библиотека у наредних пет година истакла би посебно примјену нових стандарда у библиотекама 
,дигитализацију завичајних фондова и заштиту старе и ријетке књиге,отварање електронских 
читаоница подизање квалитета рада увођењем ISO стандарда а прије свега на наше велико 
задовољство увођење јединствоног библиотечког система РС cobis 3 на чијем су огромном 
доприносу радили НУБ и Министарство просвјете и културе. 

Све сједнице Управе Друштва су биле конструктивне и закључци су доносени јединствено 
тако да се увијек осјећа јединство у раду и конструктивност и добра сарадња са Националном 
библиотеком а посебно са Министарсвом културе и просвјетe. 

 

СЕМИНАРИ/ИЗАЗОВИ И СТРАПУНТИЦЕ САВРЕМЕНОГ БИБЛИОТЕКРСТВА 

На овогодишњем стручном скупу учествовала су 31 излагача из пет земаља. Семинару је 
присуствовало 237 библиотекара из Републике Српске, Федрације БиХ, Србије, Црне Горе и 
Хрватске. 

Посебан допринос овогодишњем скупу дао је уважени гост из Француске. 

Предавања су и ове године била посвећена актуелним темама: корисницима, старој и 
реткој књизи, обради некњижне грађе, електронским и дигиталним библиотекама. 



Након што су све теме изложене и сагледани сви проблеми који се морају решавати у 
библиотекарству РС и региона, наметнули су се следећи закључци: 

– Више. пажње треба посветити корисничким сервисима и услугама 
– Целокупно становништво треба да буде обухваћено библиотечком понудом, а при томе 

треба да се поштују међународни стандарди и конвенције и да се примене у 
свакодневном раду библиотекара. 

– Посебна пажња треба да се посвети старој и реткој књизи и њеној заштити, али у светлу 
модерних технологија и актуелних трендова, који подразумевају и њену дигитализацију и 
што ширу доступност. 

– Посебан тематски блок ове године посвећен је некњижној грађи и стандарднима који 
регулишу њену обраду, затим њеном чувању, доступности и значају за очување културне 
баштине. 

Некњижна грађа је тема о којој се мало говори, иако она чини основ завичајних фондова , 
стога организатор заслужује све похвале због наметања ове теме за даље разматрање и дискусију. 
Приоритет у набавци, обради и заштити библиотечке грађе требало би да буду завичајни 
фондови, пошто се ту чува културна баштина заједници, а то до сада није био случај. Следећи 
корак у заштити те грађе требало би да буде њена дигитализација. 

Међу закључцима мора се поменути и аутоматизација каталога и повезивање у узајамни 
каталог како би се избегла изолованост и омогућила боља координација рада. 

На маргинама скупа изражена је велика забринутост због најаве да ће се променити начин 
финансирања јавних библиотека. Друштво библиотекара упућује апел Министарству просвјете и 
културе РС да се преиспита ова одлука и да се одложи доношење закона, којим би се угорзио 
опсанак библиотека и угрозило њихово функционисање и да се настави са стабилним 
финансирањем библиотека у циљу очувања и заштите струке и опстанка библиотека у РС. 
Библиотекари РС спремни су да се боре свим расположивим средствима за своја права и опстанак 
струке. 

Врло важна је координација рада библиотека и њихов удруживање. Ова два процесa не могу 
да се посматрају одвојено, а заједнички циљ треба да буде удружено дјеловања на свим нивоима. 
Главна пертпоставка за то је јачање библиотечких удружења, пошто је то једини начин да 
постанемо важан фактор у друштву, да заштитимо струку и успјешно заступамо наше интересе 
пред оснивачима. 

Адекватна унутрашња организација библиотека, добро успостављена мрежа библиотека са 
јасним надлежностима и јака удружења гарант су будућности библиотекарске професије, а све 
више и опстанка библиотека 

Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Библиотекарским 
Друштвом Србије иХрватским књижничарским друштвом. 

Наши библиотекари путем прве Српске виртуелне библиотечке мреже имају могућност да се 
упознају са новим методама библиотечког дјеловања,умрежавањем,обједињеном библиотечком 
понудом и укључивањем у међународне токове библиотечке праксе. 



ИЗДАВАШТВО 

Пет зборника и 4 броја часописа «Библитекарство Српске»Библиотекарство Српске је 
часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и 
коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних 
питања сродних дисциплина.Основан је са намјером да постане покретач активности у области 
библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења 
и предлаже промјене. 

Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних 
тачака: 

– да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и 
– информацијама свима, 
– да прати развој библиотекарства и потстиче иновације, 
– да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у 

доношењу одлука, 
– да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову 

имплементацију, 
– да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација, 
– да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама 

 

НАГРАДЕ 

Награде-Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу 
библиотеку а ове године и за најбољег менаџра 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 ,Душанка Васић,Жељко Савановић,Жељка Комленић 
најбољи библиотекари ,најбоље библиотеке:Народна библиотека «Иво Андрић» Вишеград 
,Српска централна библиотека»Просвјета» Србиње,Народна библиотека Љубиње,Матична 
библиотека Добој,Народна и универзитетска библиотека Бања Лука,Народна библиотека 
«Невенка Станисављевић» Костајница ,Матична библиотека Источно Сарајево,Народна 
библиотека Требиње,Народна библиотека Бијељина,Народна библиотека Зворник,Народна 
библиотека Мркоњић Град,Најбољи менаџер Снежана Ђикићи Јово Цвјетковић 

 

ЦИЉЕВИ 

– Подстицање примјене нових технологија у библиотекарству. 
– Промоција и заштита струке(законодавство,стандрдизација 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,часописшура. 
– Укључивање младих и образовних људи у рад Друштва 


