ИЗВЈЕШТАЈ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2015.
Друштво библиотекара Републике Српске основано је 10.10.1997. год уз подршку
библиотекара РС.
У 2015 год одржано je 5 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.
У организацији Друштва библиотекара Републике Српске одржан је и редовни годишњи
стручно-научни скуп. Ове године домаћин скупа под називом Усклађивање потреба и могућности
у савременом библиотекарству било је Требиње у периоду 16-17 априла. Скупу је присуствовало
више од сто педесет библиотекара из Републике Српске и региона. Предавачи су били еминентни
стучњаци из Републике Српске, Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе. И
овогодишњи скуп протекао је у знаку стручности, колегијалности и домаћинског дочека. Скуп је
одржан у форми предавања и радионица. Управо су радионице биле новост на овогодишњем
скупу. Одржане су двије, једна је била посвећена школским библиотекама, а друга примени клауд
технологије у библиотекама. Обе радионице биле су веома посјећене. Циљ радионице посвећене
школским библиотекама био је да се скрене пажња на овај тип библиотека и на проблеме који
прате њихов рад већ годинама. Теме о којима се дискутовало и говорило у оквиру ове радионице
обухватале су рад школских библиотека са разних аспеката: улога школске библиотеке у
образовном процесу, значај школске библиотеке у културолошком развоју појединаца, однос и
повезност дјечје и школске библиотеке, положај школских библиотека у новом информатичком
окружењу са посебним аспектом на њихове кориснике који су информатички најзахтjевнији,
подстицање читања код дjеце и младих. Неизбjежна била је и тема статуса школских библиотека
данас, проблема кадрова који раде у њима, положаја библиотеке и библиотекара у школама.
Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу библиотеку за
најбољег менаџра приједлози се достављају Комисији за додјелу награде «Ђорђе Пејановић».
Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Друштвом
библиотекара Србије Хрватским 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. –
Важна је улога библетечког друштва као посредника између оснивача библиотека и
библиотекара. Библитекарско друш- тво је одговорно, па и цијелој друштвеној заједници да ће
његови припадници знати пружити квалитетне услугу уз образовање и стручно усавршавање.
Финансијска се криза без сумње одражава на пословање Друштва и библиотека, статус
библиотекара, а дугорочно и на развој библиотека. Зато:

1. Глас библиотекара ће се чути само ако библиотеке буду сарађивале и јасно рекле друштву
које се уређује што може очекивати од библиотеке.
2. Библиотеке требају бити заинтересиране за дипломиране библиотекаре као носиоце
струке. Сложеност посла и степен образовања требају и у будуће бити видљиви у називу
звања.
3. Основна је улога библиотечке заједнице на челу с библиотекарским друштвом да развија
стручност. Овдје би у првом плану требале бити основне вриједности као слободан
приступ информацијама, затим за- штита личних података и приватности у смислу
поштовања професионалне тајне те заштита интелектуалног власништва. И у ово
дигитално доба, за- штита аналогне грађе остаје важан задатак за библиотеке
4. Неопходно је израдити национални план опсежне дигитализације, укључити заштићена
дјела и за то осигурати новац.
5. Библиотеке требају развијати домаће пројекте и укључивати се у иностране који подстичу
читање штампане и електронске грађе. То се посебно односи на стварање читаталчких
навика код младих.
6. Обвезни примјерак је као цјелина именован националним културним добром. Зато је
важно да буде уграђен у постојеће законске прописе.
7. Стратешко питање је и то како у образовном систему, на факултетима ускладити изградњу
спремишта који су везани уз библиотеке и закона за електронско учење да би се избјегао
двоструки посао. Високошколске установе требале би на својим мрежним страницама
јасно објавити подршку отвореном приступу као дио своје политике.
8. Српске библиотеке да би оствариле своје постојање у нашем друштву, а допринос томе су
библиотекари који требају сва своја знања и достигнућа укључити у стратегију јавног
заговорања, истакнути да управо они друштву пружају поуздану и специфичну услугу.

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,часописа, брошура.

