ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2014.
Друштво библиотекара Републике Српске основано је 10.10.1997.год уз подршку
библиотекара РС и Министарства просвјете и културе.
У 2014год одржано je 9 сједница Управе друштва . На састанцима Управе друштва
расправљали смо o 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 Нацрт закона о библиотечкој дјелатности је обзнањен
крајем прошле године. Одредбе овог, будућег, закона које се односе на јавне установе на
другачији начин регулишу рад и дјеловање ових субјеката у култури од одредаба важећих закона
који уређују поједине дјелатности. Иако се чини логичном, нова позиција народних библиотека,
утврђена у нацрту закона о , могла би негативно дјеловати на даљи развој библиотечке
дјелатности у Републици Српској, а могла би озбиљно угрозити и библиотечко-информациони
систем у цјелини, као и дјеловање народних библиотека и испуњавање њихове мисије утврђене
домаћим и међународним прописима. Због тога је стручна библиотечка јавност обрађивачу
закона упутила аргументоване примједбе и добронамјерне сугестије на поједине дијелове текста
нацрта закона .
Изнијели смо приједлоге Министарству просвјете и културе o,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
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.

Ове године имали смо прилику да присуствујемо семинару, помало симболичног назива,
„Усклађивање потреба и могућности у савременом библиотекарству“, а који је организовало
Друштво библиотекара Републике Српске.
Чули смо много различитих и квалитетних излагања, а између осталог и теме које се
односе на рад са корисницима с посебним потребама, дотакли смо се, у данашње вријеме
незаобилазних ауторских права, на која је свакако потребно све више обраћати пажњу, те наравно
и незаобилазна тема о све већој потреби и раду на дигитализацији библиотечких
фондова.Библиотечки фондовичувају специфичне колекције често скривене од најширег круга
корисника. Дигитализација фондова је, поред функције заштите веома важан посао који
омогућава њихову широку доступност. Проблеми с којима се библиотеке срећу у погледу
потребних ресурса у процесу дигитализације, могу сепревазићи коришћењем клауд технологија.
Као производ европског пројекта LaCloud доступно је низ алата који помажу малим и
средњим институцијама културе да своје благо представе на интернету и постану дио Еуропеанеевропске дигиталне библиотеке, архива и музеја.
Први пут семинар је организован у двије паралелне секције, а запослени у школским
библиотекама имали су посебно организоване радионице на којима су могли размјењивати
искуства како би додатно обогатили своју будући рад. На радионици LaCloud, посвећеној
дигитализацији могао се видјети цијели поступак дигитализације.
Из свега што смо чули на овом семинару, донесени су и усвојени сљедећи закључци:
–

Библиотеке су стубови културе у животу једног народа и важан чинилац друштвеног живота.

–
Савремени библиотекар има веома важну друштвену улогу, јер у реалном окружењу
покушава да усклади потребе савременог корисника библиотечкихуслуга и могућности које
пружају све тежи услови рада.
–

Перманентно образовање запослених у библиотекама јеоснова добре услуге.

–
Као што је у многим друштвеним дјелатностима, тако и у библиотекарству, недостатак
финансијских средстава онемогућава квалитетну услугу, али предложене идеје и могућа рјешења,
с којима смо имали прилику да се упознамо, свакако ће олакшати превазилажење ове баријере, и
омогућити организовање бољег и квалитетнијег рада.
–
Из проведених истраживања и анализа, те дугогодишње праксе појединих библиотекара,
сазнали смо како поједини корисници доживљавају и како би жељели да доживљавају
библиотекара, те да су лично залагање, усавршавање и висока етика библиотекара пут на
постизању задовољења потреба савременог корисника.

САМО ЗАДОВОЉАН КОРИСНИК БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА, ЗНАЧИ И УСПЈЕШНО ПРОВЕДЕНЕ МИСИЈУ
И ЦИЉЕВЕ САВРЕМЕНОГ БИБЛИОТЕКАРА.

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
опстанак 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 И НАГРАДЕ:
Пет зборника и 5 бројева 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

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

