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СТРУЧНИ СКУП „КЊИГА, ВИЗИЈА, СТВАРНОСТ”

Друштво библиотекара Републике Српске организовало је семинар у Хотелу
„Бистрица” на Јахорини, 20. и 21. априла 2017. године, под радним насловом –
„Књига, визија, стварност”, са следећим подтемама: Библиотека – физички, виртуелни и правни простор за корисничке услуге и Улога и задатак библиотека у променљивом окружењу.
Основни циљ семинара био је да укаже на могућу употребу доступних технологија и производа на основу којих је могуће пружање додатних услуга корисницима библиотека, уз максималну рационализацију коришћења постојећих ресурса
и заједничког планирања будућих ресурса. На семинару је презентовано 36 тема,
које су обрадили библиотекари из библиотека Републике Српске, Федерације БиХ
и Србије, а скупу је присуствовало више од 200 библиотекара. Велики одзив предавача и библиотекара из три државе дао је допринос успешности скупа који се
одржава већ 20 година.
Дружење библиотекара започело је 19. априла књижевним програмом. Учеснике скупа добродошлицом је поздравила Стојка Мијатовић, а скуп је отворио
Миро Вуксановић. Скупу је присуствовао и председник Библиотекарског друштва
Србије др Богдан Трифуновић.
Излагања су подељена у два дана. Првог дана семинара стручне радове су
представили:
1. Александра Аџић, Соња Шуковић (Библиотека „Стеван Сремац”, Ниш) –
„Комуникациона и пројектна стратегија у креирању нових модела приступа
корисницима. Значај и утицај на развој савремених праваца интеракције са
корисницима”;
2. Др Добрила Бегенишић (Народна библиотека Србије, Београд) –„Библиотечке услуге за особе треће животне доби”;
3. МА Ана Савић (Народна библиотека Србије, Београд) – „Пројекат нормативне датотеке личних имена у Србији”;

5. Татјана Јанковић (Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац) –„Заставина библиотека као пример прилагођавања специјалне библиотеке променама у окружењу”;
6. Весна Степановић (Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, Инђија)
–„Зашто су нам столице празне?”;
7. Мr sc Нина Буњевац Салкић (Библиотека Маглај, Федерација БиХ) – „Како смо
утишали тишину или како се тета библиотекарка претворила у рок звијезду”;
8. Ивана Јаношевић (Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац) – „Ноћ
музеја у обреновачкој библиотеци”;
9. Драгана Петрић (Завичјно одељење библиотеке „Вељко Петровић”, Бачка
Паланка) – „Завичајно одељење – промотер културног туризма”;
10. Наташа Филип (Народна библиотека „Доситеј Обрадовић”, Стара Пазова) –
„Библиотеке и ветрењаче”;
11. Др Татјана Брзуловић Станисављевић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд) – „Заоставштина Јоце Вујића: дуг пут ка обезбеђивању доступности”;
12. МА Маша Младеновић (Градска библиотека Суботица) – „Корисници у мултикултуралним библиотекама”;
13. Весна Диздаревић, Невена Мећева, Огњенка Савановић (Народна и универзитетска библиотека РС, Бања Лука) – „Улога и задатак библиотека у промјенљивом окружењу”;
14. Ружица Станковић (Библиотека „Глигорије Возаревић”, Сремска Митровица) – „Туризам и библиотеке”;
15. МА Марија Булатовић, Маја Ђорђевић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд) – „Библиотека физички, виртуелни и правни простор за корисничке услуге”;
16. Бранкица Радоњић (Основна школа Прњавор) – „Креативан приступ раду у
школској библиотеци”;
17. Мирјана Радовановћ Пејовић, Ана Дуковић, Мирјана Јевтић (Основна школа „Душан Јерковић”, Ужице – „Еволуцијом школске библиотеке до унапређивања квалитета рада школе”;
18. Сања Давидовић (Основна школа „Јован Дучић”, Бањалука) – „Библиотека –
физички, виртуелни и правни простор за корисничке услуге”;
19. Владимир Брборић, Јелица Илић-Минић (Учитељски факултет, Београд) –
„Високошколска библиотека”
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4. Мирко С. Марковић (Београд) – „Концепт примене гејмификације у раду
јавних библиотека – теоријски оквир и практична примена”;
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20. Ратка Вучковић, Слађана Марковић (Народна библиотека Ужице) – „И најмања библиотека може бити моћан културно-информациони центар”;
21. Гордана Стевић (Народна библиотека Пожега) – „Библиотерапеутске активности у јавним библиотекама Русије: примери из праксе”;
22. Др Александар Саша Грандић (Народна и универзитетска библиотека РС,
Б. Лука) – „Безбедоносни аспекти организовања библиотечког пословања”;
23. Андрија Сагић (Библиотека „Милутин Бојић”, Београд) – „Формирање дигиталне библиотеке помоћу FOSS алата”;
24. Милијана Дмитровић Торма (Народна библиотека „Вељко Петровић”, Бачка
Паланка) – „Књиге на страним језицима као споне различитих култура”;
25. Љубиша Маленица – „ГЛАМ пројекти викимедије у РС”;
26. Миљана Мацан (Матична библиотека Источно Сарајево) – „Промоција легата Ристе Трифковића”;
27. Мр Марија Караџић (Народна библиотека Чајниче) – „Библиотеке и тинјџери у ери глобализације”;
28. Вела Николић (Народна библиотека Србије, Београд) – „Обавезни примерак
РС: значај, проблеми и могућа решења”;
29. Маријана Петронић (Матична библиотека Источно Сарајево) – „Матична
библиотека Источно Сарајево и дигитализација”;
30. Моравка Тодић (Библиотека „Глигорије Возаревић”, Сремска Митровица) –
„Милан Јовановић Батут 170 година од рођења”;
31. Наташа Ј. Симић, Наташа Горановић Прља, Народна библиотека Србије,
Београд) – „Каталогизација у публикацији у НБС”.
Другог дана семинара своје радове су представили:
1. Мр Борислава Тољагић-Сегеди (Народна библиотека „Вељко Петровић”,
Бачка Паланка) – „Улога и задатак библиотеке у променљивом окружењу”;
2. Бранкица Ресен, Наташа Горановић-Прља (Народна библиотека Србије, Београд) – „Библиографија Сербика – 10 година искуства”;
3. MSc Миле Стијеповић, MSc Оја Кринуловић, Александар Поповић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд) – „Евиденција истраживачке делатности у земљама региона – примена веб апликација Е-CRIS”;
4. Др Радмила Н. Тасић (Библиотека града Београда) – „Стручни каталог БГБ у
служби њених корисника”;
5. Даниела Скоковић (Народна библиотека Пожега) – „Рад у дечијим одељењима на примерима из библиотека у Немачкој – примери из праксе”.

„На јубиларну двадесету годишњицу од оснивања Друштва библиотекара
Републике Српске одржано је јубиларно двадесето саветовање библиотекара Републике Српске.
На скупу су изложени теоријски радови, радови који су се ослањали на примере
добре праксе и представљене су студије случаја. Велики одзив предавача и библиотекара из Републике Српске, Србије, Федерације БиХ свједочи да ово Друштво и
семинар који се реализује под његовим покровитељством имају дугу традицију.
Тематски су обухваћене све области библиотекарства и сви типови библиотека:
националне, народне, школске и специјалне. Радови су били фокусирани на рад
са корисницима, савремену примену универзалне библиографске контроле, трансформацију библиотека у културни и социјални центар, улогу библиотека и библиотекара у савременом друштву, библиотеке као организаторе програма из културе.
Посебна пажња посвећена је школским библиотекама, њиховом функционисању и
унапређењу. На тај начин наглашен је значај школских библиотека као установа у
којима се стичу будући самостални корисници библиотека.
Двадесет година стручног усавршавања библиотекара Републике Српске
карактерисало је стално трагање за иновативним библиотекарским знањима, али
и остваривањима у свету установљеним стандардима. Широк распон библиотечког
деловања од школских, високошколских и народних библиотека условио је значај
тимског деловања библиотечке струке у целини. Зато овај 20. семинар, у јубиларној години Друштва библиотекара Републике Српске, има структуру тема излагања
која поливалентно обједињује све сегменте деловања библиотечке струке. А развој
доноси и бројне одговорности на које библиотекари морају одговорити сталним
учењем, стичући компетенције и професионални значај. Утолико више су овакви
скупови значајни. То је прилика да библиотекари чују и науче нешто ново, да размене искуства са колегама и да успоставе нове контакте”.
Сви изложени радови на семинару „Књига, визија, ставрност”, одржаном 20. и
21. априла 2017. године на Јахорини, биће објављени у часопису „Библиотекарство
Српске”, у току 2017. године.
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На крају семинара, који је привукао велику пажњу библиотечких радника,
донети су следећи закључци:

