ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2007.
Друштво библиотекара Републике Српске основано је 10.10.1997.год уз подршку
библиотекара РС. Иницијативу да сједиште Друштва библиотекара РС буде у Вишеграду, а и
Сусрети библиотекара да се одржавају у оквиру програма манифестације „Вишеградска стаза“
, подржало је и Министарство науке и културе Републике Српске.Тако је настављена традиција
одржавања Сусрета библиотекара и додјеле награде за најбољу библиотеку и библиотекара,
која се одржавала у Вишеграду и прије сукоба у БиХ 1992. године.
Послије одржане
изборне Скупштине, Друштво библиотекара је регистровано 9.02.1998. године у Вишеграду.

УПРАВА
У 2007 год одржано је седам сједница Управе друштва . На састанцима Управе друштва
расправљали смо о материјалним положају библиотекара,измјенама и допунама Закона о
библиотечкој дјелатности ,о јединственом информациооном систему о стручном усавршавању
библиотекара у свјетлу модерних технологија.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 просвјете.

СЕМИНАРИ
У прошлој и почетком ове године су одржана два семинара :Библиотке у свјетлу модерних
технологија у Требињу и Библиотеке будућности у Теслићу, Конференције су нам омогућиле
увид у планове за развој и будућности билоотекарске професије еминенти предавачи су
својим предавањима омогућили да се побољша рад у Библиотекама и примјени нови
технологија у библиотекарству. Конференције су биле посјећене посебно желим изразити
задовољство што је нашим скуповима присуствовало доста библиотекара из школских и
факултетских библиотека.

ПОДРУЖНИЦЕ
Рад подружнице је веома добар посебно ми је задовољоство што подружнице одржавају
и семинаре за школске библиотекара. Источно Сарајево, Бања Лука, Приједор, Бијељина.
Факултетске библиотеке редовно одржавају своје подружнице.

САРАДЊА
Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Друштвом
библиотекара Србије , били смо суорганизатори међународног скупа «Лидерство у
библиотекама» тај скуп ће бити упамћен по великом броју, разнородних и у највећем броју,
значјних излагања иностраних и домаћих библиотечких стручњака. Друштво библиотекара РС

је било суорганизатор важног инструктивног семинара у Љигу Српска виртуелна библиотечка
мрежа, значај наше сарадње је у међусобном повезивању . 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.

ИЗАВАШТВО
Два зборника

НАГРАДЕ
Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу библиотеку на
приједлог Комисији за додјелу награде «Ђорђе Пејановић».

ЦИЉЕВИ
–
–
–
–
–
–
–

Подстицање примјене нових технологија у библиотекарству.
Промоција и заштита струке (законодавство, стандардизација струке и контрола квалитета)
одстицање 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 и брошура.
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