ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2012.
Данас су седамнаести 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.

УПРАВА
У 2012. години одржане су четири сједнице Управе друштва. На састанцима Управе
друштва расправљали смо о: материјалном положају библиотекара,закона о култури измјенама и
допунама Закона о библиотечкој дјелатности, усавршавању библиотекара у свјетлу модерних
технологија,о увођењу јединственог информационог система набавци књижног фонда и изнијели
наше незадовољство и примједбе упутили Министарству просвјете и културе.
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: „Корисници савремене
библиотеке“ на Јахорини.
На семинару је учествовало 24 предавача, а присуствовало је више од 150 библиотекара из
народних, школских и високошколских библиотека Републике Српске, Србије, и Федерације БиХ.
Сви предавачи на семинару бавили су се у својим предавањима задатом темом. Радови су
конципирани тако да су истакнуте модерне библиотечке услуге и наведени су услови које је
потребно испунити да би се задовољили захтјеви савремених корисника.

Једна група радова бавила се радом јавних библиотека уопште, примјеном међународних
стандарда у њиховом раду, пружањем услуга, те најновијим технологијама које је потребно увести
у библиотечку праксу.
Друга група радова била је у знаку представљања успјешних библиотечких пројеката
посебно оних за дјецу.
Сви представљени пројекти изузетно су вриједни пажње и представљају позитивно
искуство које се може преузети.
У фокусу свих представљених пројеката су корисници савремене библиотеке и услуга које
им се пружају у складу са тековинама модерног доба у друштву знања, тако да су библиотеке
спремне за изазове новог информационог доба.
Излагања и достигнути резултати доказ су да се библиотеке постепено трансформишу у
културне информационе центре засноване на тековинама модерног библиотекарства.

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.

САРАДЊА
Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Друштвом
библиотекара Србије ове године смо успоставили сарадњу са Хрватским књижничарским
друштвом . Били смо организатори 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 четри 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,Жељка Комленић – 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 Народна библиотека Козарска Дубица и најбољи менаџери Снежана Ђикић и
Негослава Стјепановић.

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…

