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Сажетак
Друштво школских библиотекара Србије настало је 2006. године ради решавања нагомиланих проблема у вези са 
радом школских библиотека и статусом школских библиотекара. Допринос који је Друштво дало развоју школског 
библиотекарства у нашој земљи огледа се у настојању да се стручном усавршавању школских библиотекара посвети више 
пажње. Друштво је организовало више семинара и стручних скупова и покренуло онлајн часопис и зборник примера добре 
праксе, који омогућавају стицање знања путем размене искустава, унапређују информисаност и промовишу рад школских 
библиотекара. Преузимање одговорности за развој и бољи статус струке, боља решења за опремање библиотека, 
активније укључивање чланова и подружница у рад Друштва, неки су од изазова пред којима се Друштво данас налази.
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Оснивање Друштва школских  
библиотекара Србије

Ду го го ди шња про фе си о нал на прак са по ка за-
ла је да пут до осни ва ња са мо стал ног удру же ња 
школ ских би бли о те ка ра во ди пре ко сек ци је ко ја 
у окви ру дру штва би бли о теч ких рад ни ка оку пља 
би бли о те ка ре за по сле не у шко ла ма и опре де љу је 
их да за сту па ју ин те ре се школ ских би бли о те ка. На 
овај на чин се из ALA-е (Ame ri can Li brary As so ci a-
tion) 1951. го ди не из дво ји ло Аме рич ко удру же ње 
школ ских би бли о те ка ра (Ame ri can As so ci a tion of 
School Li bra ri ans – AASL), а у Аустра ли ји, 1969. 
го ди не, осно ва но је на ци о нал но удру же ње ASLA 
(Austra lian School Li brary As so ci a tion). У пр вим 
го ди на ма 21. ве ка осно ва на су дру штва школ ских 
би бли о те ка ра у Сло ве ни ји и Хр ват ској (2004) и, 
убр зо по том, у Ср би ји.

Та лас дру штве них про ме на и ре фор ма обра-
зо ва ња ко ја је за њим усле ди ла, уз бур ка ли су и 
на по вр ши ну из ба ци ли све де це ни ја ма не ре ше не 
про бле ме, као и зах те ве по ста вље не пред за по сле-
не у би бли о те ка ма срп ских основ них и сред њих 
шко ла. На го ми ла ни про бле ми ти ца ли су се нај ра-
зли чи ти јих те ма, на при мер: ак ту ел но сти стан дар-
да у по гле ду про сто ра, опре ме и фон да, фи нан си-
ра ња и ор га ни зо ва не на бав ке, но вих тех но ло ги ја и 

об у че но сти за рад на кон ви ше го ди шње изо ла ци је 
зе мље, струч не оспо со бље но сти ка дра, уса вр ша-
ва ња и сти ца ња до зво ле за рад (ли цен це), пе да го-
шких нор ми би бли о те ка ра као струч них са рад ни-
ка, и, на кра ју, или пре све га – уло ге би бли о те ке у 
обра зо ва њу и вас пи та њу „за жи вот у са вре ме ном и 
сло же ном дру штву”1.

На Осни вач кој скуп шти ни одр жа ној 19. ма ја 
2006. го ди не у Прав но-по слов ној шко ли у Бе о гра ду 
оку пи ло се 84 би бли о те ка ра, пред став ни ка окру га 
при школ ским упра ва ма. Уз бе се ду о књи га ма и би-
бли о те ка ри ма Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, при сут не 
су по здра ви ли пред став ни ци Ми ни стар ства про-
све те и спор та и Би бли о те ке гра да Бе о гра да. У рад-
ном де лу Скуп шти не Сла ви ца За рић је про чи та ла 
„Ре фе рат о нео п ход но сти осни ва ња Дру штва”, об-
ја шња ва ју ћи да је „Дру штво уско стру ков но удру-
же ње, ко је је мо ра ло ко нач но да се офор ми, јер се 
број про бле ма на го ми лао, а ни је би ло озбиљ ни јег 
при сту па њи хо вим ре ша ва њи ма”2. Би бли о те ка ри – 
де ле га ти на Скуп шти ни до не ли су од лу ку о осни ва-

1 Ми ни стар ство про све те и спор та Ре пу бли ке Ср би је, „За кон о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња” (Бе о град: Обра зов ни ин фор ма-
тор, 2003), 7.
2 Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, За пи сник са чи њен 9. ју на 
2006. го ди не у Бе о гра ду, на Осни вач кој скуп шти ни Удру же ња гра ђа на – 
Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је, 9. 6. 2006.
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њу Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је „ра ди 
ква ли тет ни јег ра да школ ског би бли о те кар ства”3.

У на став ку Скуп шти не, Сла ви ца За рић је иза-
бра на за пр вог пред сед ни ка Дру штва, На да Зе љић 
за пот пред сед ни ка, за се кре та ра Мир ја на Шо-
шкић, а оформ ље ни су Управ ни и Над зор ни од бор. 
До кра ја 2006. го ди не Дру штво је зва нич но ре ги-
стро ва но и до би ло Ста тут. Та ко су, раз ли чи ти по 
обра зо ва њу и окол но сти ма под ко ји ма су се об ре-
ли у би бли о те ци шко ле (као про фе со ри срп ског 
или стра них је зи ка ко ји иш че за ва ју из школ ских 
про гра ма, на став ни ци струч них, али и оба ве зних 
пред ме та за чи јим ан га жо ва њем, од лу ка ма о фор-
ми ра њу оде ље ња, пре ста је по тре ба за ра дом, и 
по не ки ди пло ми ра ни би бли о те кар), од мет ни ци у 
очи ма „пра вих” би бли о те ка ра и до жи вот ни уље-
зи у дру штву про свет них рад ни ка, пр ви пут до би ли 
Дру штво и при ли ку да удру же ни ра де за до бро бит 
сво је стру ке.

Не по сред но по зва нич ном уста но вље њу ДШБС, 
Управ ни од бор име но вао је пред сед ни ке сек ци-
ја школ ских би бли о те ка ра по окру зи ма, а они су 
до би ли за да так да офор ме сек ци је по оп шти на-
ма, ко је ће у свом члан ству има ти би бли о те ка ре 
основ них, сред њих шко ла (свих вр ста, укљу чу ју ћи 
спе ци јал не и спе ци ја ли зо ва не, умет нич ке, ба лет-
ске, ди зај нер ске) и до мо ва уче ни ка. Пре ма да-
нас ва же ћем Ста ту ту4, ко ји је ме њан и оса вре-
ме њи ван, Дру штво је: „добровољнa, невладинa и 
непрофитнa ор га ни за ци ја, осно ва на на нео д ре-
ђе но вре ме ра ди оства ри ва ња ци ље ва у обла сти 
школ ског би бли о те кар ства и еду ка ци је; раз ви ја ња 
пи сме но сти (чи та лач ке, ин фор ма ци о не, ме диј-
ске), кул ту ре и зна ња као јав ног ин те ре са у си сте-
му обра зо ва ња и вас пи та ња; и струч ног уса вр ша-
ва ња про свет них рад ни ка”.

Пр вих осам го ди на

По сма тра ју ћи Дру штво то ком осам го ди на по-
сто ја ња, мо гу се по ста ви ти пи та ња у ко јим под руч-
ји ма де ло ва ња је на чи њен на пре дак, а где ре ше ња 
и до бро би ти ни је би ло, или ко је су сна ге и сла бо сти 
ДШБС.

Јед на од пр вих ак тив но сти но во о сно ва ног 

3 Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, Ста тут Удру же ња гра ђа на – 
Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је, 9. 6. 2006.
4 Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, Ста тут ДШБС-а, http://
www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/glav ni/ima ges/Ak ti Lo go/Osni vac ki Ak ti/
Sta tut_DSBS.pdf (пре у зе то 21. 10. 2014).

Дру штва би ло је ор га ни зо ва ње се ми на ра. У пр-
вим ка та ло зи ма про гра ма струч ног уса вр ша ва ња 
на ме ње ним за по сле ни ма у про све ти, обу ке за би-
бли о те ка ре или уоп ште ни је би ло, или се скром-
но по ја вљи вао по је дан или два про гра ма, чи јим 
по ха ђа њем ни је дан школ ски би бли о те кар, би ло је 
ја сно, не би мо гао да ску пи про пи са ни број бо до ва 
по треб них да обез бе ди до зво лу за рад. То ком те, за 
школ ске би бли о те ка ре Ср би је злат не је се ни, 2006. 
го ди не, Дру штво ор га ни зу је два се ми на ра уз фи-
нан сиј ску по др шку и у са рад њи са Ми ни стар ством 
про све те. Пр ви је био у ок то бру, у До му син ди ка та 
у Бе о гра ду, дру ги у но вем бру, у Срем ским Кар лов-
ци ма. Оба су има ла исти, сим бо ли чан на зив: Школ-
ске би бли о те ке Ср би је у 21. ве ку. Уз пред став ни ке 
Ми ни стар ства про све те чи ја су из ла га ња по све ће-
на ме сту школ ске би бли о те ке у ре фор ми шко ле и 
но вој за кон ској ре гу ла ти ви ве за ној за би бли о те ке и 
би бли о те ка ре, го во ри ли су и пред став ни ци На род-
не би бли о те ке Ср би је, ауто ри софт ве ра за би бли-
о теч ко по сло ва ње, а о при ме ри ма до бре прак се – 
школ ски би бли о те ка ри.

Ка ко је у на ред ним го ди на ма фи нан сиј ска по-
др шка Ми ни стар ства про све те из о ста ла, Дру штво 
ни је ор га ни зо ва ло струч но уса вр ша ва ње, али се из-
бо ри ло да се уса вр ша ва њу би бли о те ка ра по све ти 
ви ше па жње. У Ка та ло гу за школ ску 2008/9. пр ви пут 
се по ја вљу је би бли о те кар ство као за себ на област5. 
Дру штво се као ор га ни за тор обу ке по но во по ја вљу-
је 2010. го ди не са пр вим елек трон ским се ми на ром 
за школ ске би бли о те ка ре: Школ ске би бли о те ке пред 
иза зо ви ма ин фор ма ци о ног дру штва, по ста вље ним и 
ре а ли зо ва ним у Мудл-плат фор ми за елек трон ско 
уче ње. Исте го ди не Дру штво по кре ће и Смо тру ства-
ра ла штва школ ских би бли о те ка ра, аутор ки Сла ви це 
Ју рић и Ве сне Го шо вић6. Ова ма ни фе ста ци ја је за-
ми шље на као ме ђу соб на раз ме на ис ку ста ва, ство-
ре на и ра ди про мо ви са ња ра да школ ских би бли о те-
ка ра; ор га ни зу је се и сле де ћих го ди на, сва ки пут са 
дру гом те мом по све ће ном ра ду би бли о те ка ра или 
раз ли чи тим де лат но сти ма школ ских би бли о те ка. 
Би бли о те кар као по кре тач и ино ва тор, ис тра жи вач, 
ли дер, мен тор та лен то ва ним уче ни ци ма и они ма 

5 За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Ка та лог про гра ма 
струч ног уса вр ша ва ња за по сле них у обра зо ва њу за школ ску 2008/2009.
го ди ну, http://www.zu ov.gov.rs/do ku men ta/ar hi va%20ka ta lo ga/ka ta-
log0809.pdf (пре у зе то 21. 10. 2014).
6 За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Ка та лог про гра ма стал-
ног струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка, вас пи та ча, струч них са рад ни ка и ди-
рек то ра за школ ску 2010/2011. го ди ну, http://www.zu ov.gov.rs/do ku men ta/
ar hi va%20ka ta lo ga/ka ta log20102011.pdf (пре у зе то 21. 10. 2014).
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ко ји уче са те шко ћа ма; са рад ња би бли о те ка ра са 
на став ни ци ма и ти мо ви ма на став ни ка у шко ли, јав-
ним би бли о те ка ма и из да ва чи ма; школ ски кул тур ни 
ме наџ мент – не ке су од те ма у окви ру ко јих би бли о-
те ка ри има ју мо гућ ност да пред ста ве свој рад. Кан-
ди да ти сво је ак тив но сти у би бли о те ци на про пи са-
ни на чин опи су ју, про дук ти ма ра да до ку мен ту ју и 
при ја вљу ју се на кон курс, а жи ри нај ква ли тет ни је 
ак тив но сти би ра да бу ду пред ста вље не у елек трон-
ском збор ни ку и на гра ђе не на за вр шној све ча но сти.

По след њих не ко ли ко го ди на на гла сак у ра ду 
Дру штва ста вља се на раз ви ја ње ме диј ске и ин фор-
ма ци о не пи сме но сти уче ни ка и на став ни ка, што је 
те ма не ко ли ко струч них ску по ва и два се ми на ра у 
ак ту ел ном ка та ло гу: Са рад ња школ ских би бли о те-
ка ра и на став ни ка у раз ви ја њу чи та лач ке кул ту ре и 
ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти уче ни ка и Раз-
ви ја ње ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти на став-
ни ка и уче ни ка – кључ за це ло жи вот но уче ње7. Оба 
се ми на ра, као и про је кат Оштро пер це, осми шља ва 
аутор ски тан дем ко ји чи не Ан ђел ка Тан чић и Сла-
ђа на Га лу шка. Ан ђел ка Тан чић би ла је пред сед ни-
ца Дру штва од 2010. до 2012, а Сла ђа на Га лу шка је 
Дру штво во ди ла од 2012. до 2014.

Вр ло бр зо по осни ва њу, Дру штво до би ја и сво је 
гла си ло – Бил тен, скром но по оби му и опре ми, али 
са мно штвом ко ри сних ин фор ма ци ја (тумачењa 
прав них ака та, препискa са Ми ни стар ством про-
све те, информацијe о струч ном уса вр ша ва њу 
школ ских би бли о те ка ра). У овом гла си лу се об ја-
вљу ју и струч ни тек сто ви из обла сти обра зо ва ња, 
при ка зи и есе ји, ра до ви школ ских би бли о те ка ра, 
при пре ме за ча со ве и сце на ри ја би бли о теч ких ра-
ди о ни ца. Ди стри бу ци ја Бил те на вр ши ла се пре ко 
пред сед ни ка по дру жни ца, а ње го во штам па ње фи-
нан си ра но је ис кљу чи во од чла на ри не. Об ја вље но 
је укуп но пет бро је ва, а он да је по не ста ло сред ста-
ва. Не до ста так нов ца до ви тљи ве школ ске би бли о-
те ка ре под сти че да се огла се у елек трон ском ме-
ди ју. У пр вом бро ју ча со пи са Школ ски би бли о те кар 
та да шња уред ни ца Ма ри ја на Пе тро вић, обра ћа ју-
ћи се бу ду ћим чи та о ци ма, ова ко об ја шња ва ње гов 
про фил: „Гла си ло Дру штва школ ских би бли о те ка ра 
не спа да у ак се со ар. Оно је мо ја и ва ша на су шна 
по тре ба. Не отва ра мо га да би смо про чи та ли не што 
за бав но, ко ри сно или ле по. Чи та мо га јер мо ра мо, 

7  За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Ка та лог про гра ма 
стал ног струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад-
ни ка за школ ску 2014/2015. и 2015/2016, http://ka ta log2015.zu ov.rs/De-
fa ult.aspx?oblast=17#kom pe ten ci je (пре у зе то 21. 10. 2014).

јер не би смо мо гли да оба вља мо свој по сао без ин-
фор ма ци ја ко је оно ну ди. Ауто ри ни су на ши оми-
ље ни пу бли ци сти, ве ли ки мај сто ри сти ла, но ви на ри 
са жа о ком, ис тра жи ва чи или па па ра ци. Ауто ри смо 
ми са ми. Ово је ме сто свих на ших пи та ња, не до у-
ми ца и бри га и збир ка ре ше них за да та ка, би ло да 
смо их ре ши ли са ми или смо има ли сре ће да их је 
не ко ре шио пре и уме сто нас”8.

Он лајн ча со пис за школ ске би бли о те ка ре из ла-
зи по лу го ди шње и об ја вљу је тек сто ве о ста ту су про-
фе си је, но во сти ма из за ко но дав ства ко је се ти чу 
би бли о те ка ра, ис тра жи ва њи ма по све ће ним чи та њу 
и ра ду би бли о те ка, по том пред ста вља би бли о те ке 
све та, узор ну прак су и ис тра жи вач ки рад школ ских 
би бли о те ка ра, но во сти из све та ди ги тал не кул ту ре, 
есе је и при ка зе књи га, раз го во ре са пи сци ма, а у ру-
бри ци Школ ски сви тац пред ста вља умет нич ко ства-
ра ла штво би бли о те ка ра – њи хо ву по е зи ју, про зу, 
сли кар ство. Уз школ ске би бли о те ка ре, ауто ри тек-
сто ва су и при зна ти би бли о теч ки струч ња ци, ко ле ге 
из су сед них зе ма ља, сту ден ти би бли о те кар ства.

У не до стат ку до ма ће ли те ра ту ре из обла сти ме то-
ди ке ра да школ ског би бли о те ка ра, из да ња ДШБС-а 
по пут збор ни ка са Смо тре, као и бро је ви Школ ског 
би бли о те ка ра, дра го цен су из вор ма те ри ја ла за уче-
ње, као што је и сајт из ра ђен сеп тем бра 2014. у но-
вој пре глед ној и ин тер ак тив ној вер зи ји, не за мен љив 
у ин фор ми са њу и ко му ни ка ци ји са чла но ви ма.

Већ у дру гој го ди ни по сто ја ња Дру штва, из ра-
ђен је Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за до де љи ва ње 
на гра да школ ским би бли о те ка ри ма, са ци љем да се 
сти му ли ше њи хов кре а тив ни рад. Уста но вље на је 
На гра да „Ми на Ка ра џић”, а кан ди дат ко ји се за њу 
пред ла же, пре ма Пра вил ни ку, тре ба да ква ли тет но 
оба вља по сло ве из две обла сти: обра зов но-вас пит-
не и уна пре ђе ња пе да го шке прак се. На гра да је 
пр ви пут до де ље на на све ча но сти одр жа ној 19. ок-
то бра 2007. у Ша бач кој гим на зи ји. Шко ла је истог 
да на сла ви ла ју би леј – 170 го ди на по сто ја ња, и 
би ла до ма ћин обе ле жа ва ња 200 го ди на школ ског 
би бли о те кар ства у Ср би ји, ра чу на ју ћи као по че так 
за ве шта ње лич не би бли о те ке До си те ја Об ра до ви-
ћа Ве ли кој шко ли (1807). На гра да се до 2012. го-
ди не до де љи ва ла у че ти ри ка те го ри је: за нај бо љег 
би бли о те ка ра основ не и сред ње шко ле и нај бо љу 
би бли о те ку основ не и сред ње шко ле. Да нас се по 

8  Ма ри ја на Пе тро вић, „Реч уред ни ка”, Школ ски би бли о те кар бр 0, 
http://www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/glav ni/ima ges/ca so pis/Skol ski_bi-
bli o te kar_br_0.pdf (пре у зе то 21. 10. 2014).
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но вом Пра вил ни ку 9 до де љу је јед на на гра да, за нај-
бо љег би бли о те ка ра.

Ни под се ћа ње на бо га ту тра ди ци ју школ ства у 
Ср би ји, ни дру ге ак тив но сти Дру штва ни су ус пе-
ле да при ву ку ве ћи број чла но ва. У пр вој го ди ни 
по сто ја ња при ступ ни цу Дру штву је пот пи са ло 936 
шко ла, али је чла на ри ну пла ти ло и ак тив но уче-
ство ва ло у ра ду Дру штва са мо њих 226, а ова број-
ка ни до да нас ни је пре ма ше на. Сла ви ца За рић ће 
са гор чи ном не ак тив не чла но ве упо ре ди ти са пу-
бли ком ко ја из гле да ли шта апла у ди ра, уме сто да 
пре у зме глав ну уло гу и да део се бе10. 

Да ли су рад Дру штва и ње го ва ми си ја не до вољ но 
по зна ти или при хва ће ни, би бли о те ка ри ма не ја сни 
или да ле ки? Да ли је из нос чла на ри не за шко ле пре-
ви ше ви сок (ка да зна мо да за школ ске би бли о те ке у 
фи нан сиј ском пла ну не ма ме ста)? Да ли је ви си на 
чла на ри не за би бли о те ка ре са ма лим за ра да ма, а у 
је сен 2014. још и ума ње ним, пре ви со ка? Мо жда су 
би бли о те ка ри, за не ме ли од бу ке и бе со ва ко ји ни су 
за о би шли ни шко лу ни про сто ре кул ту ре, иза бра ли 
да у сво јим би бли о те ка ма ти ху ју са књи га ма и де цом. 
Они ко ји су се при хва ти ли за да та ка во ђе ња, ор га ни-
зо ва ња и за сту па ња Дру штва, ор га ни зо ва ња ску по ва 
и се ми на ра, пи са ња пред став ки и мол би ми ни стар-
стви ма и ин сти ту ци ја ма, уз све на ве де но, ба ви ли су 
се и од го не та њем ових пи та ња. Но ви Управ ни од бор, 
иза бран овог про ле ћа на Скупштини, као пр ви за да-
так стра те шког пла на по ста вио је ак тив ни је укљу чи-
ва ње чла но ва и по дру жни ца у рад Дру штва.

Ме ђу на род на са рад ња и члан ство у ме ђу на-
род ним би бли о теч ким асо ци ја ци ја ма од осни-
ва ња Дру штва пред ста вља ју не ке од ста ту тар них 
ци ље ва, а Ма ни фест за школ ске би бли о те ке (IFLA/
UNE SCO) је дан од по ла зи шних про грам ских до ку-
ме на та. Ме ђу тим, тек 2012. го ди не је ус по ста вље-
на са рад ња са Хр ват ском удру гом школ ских књи-
жни ча ра (ка да је пр ви пут пре ђе на гра ни ца на ше 
зе мље). Ова са рад ња се 2013. го ди не на ста вља 
кроз ак ци ју при ку пља ња књи га за шко ле у Ву ко ва-
ру у ко ји ма се на ста ва од ви ја на срп ском је зи ку. 
Рок сан да Иг ња то вић, као ко ор ди на тор, уче ству је 
у ра ду струч ног ску па Зна ње ко је гра ди мо сто ве. У 
сеп тем бру 2014. Дру штво је у Бе о гра ду ор га ни зо-
ва ло скуп Зна ко ви по ред пу та, по све ћен уче њу и 

9  Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, Пра вил ник о кри те ри ју ми ма 
за до де љи ва ње на гра де „Ми на Ка ра џић” школ ским би бли о те ка ри ма, http://
www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/glav ni/faj lo vi/Pra vil nik_Mi na_2013.pdf 
(пре у зе то 21. 10. 2014).
10  Сла ви ца За рић, „А ‚ди су нов ци”, Бил тен бр. 1 (2007): 9.

про фе си о нал ном раз во ју школ ских би бли о те ка ра, 
на ко ме су се, у окви ру те ме ко ја се ти че сарадњe 
и парт нер ста ва у свр ху ино ва ци ја и раз ме не до бре 
прак се, пред ста ви ле и ко ле ги ни це из Хр ват ске. У 
на ред ним ме се ци ма Дру штво оче ку је и ду го од-
ла га но учла ње ње у IASL (The In ter na ti o nal As so-
ci a tion of School Li bra ri an ship) и ор га ни зо ва ње 
струч ног ску па ко ји би оку пио школ ске би бли о те-
ка ре не ко ли ко су сед них зе ма ља у ци љу по др шке и 
раз во ја школ ског би бли о те кар ства у ре ги о ну.

Стра те шки ци ље ви

Мно ги про бле ми, за чи је се ре ша ва ње Дру штво 
за ла га ло, оста ли су до да нас не ре ше ни: ја сни је од-
ре ђи ва ње ста ту са школ ских би бли о те ка ра у за ко-
ни ма ко ји се ти чу школ ства, пи та ње фи нан си ра ња 
и на бав ке гра ђе и опре ме за школ ске би бли о те ке, 
стан дар ди у по гле ду ка дра, фон да и опре ме, про-
грам за би бли о теч ко по сло ва ње, ула зак у На ци о-
нал ни про свет ни са вет – са мо су не ка од њих. Ја сно 
је да са мо Дру штво ове про бле ме ни је мо гло, ни ти 
мо же да ре ши, али у њи хо вом ре ша ва њу мо ра да 
бу де по кре тач и чи ни лац ко ји пре у зи ма од го вор-
ност за раз вој стру ке. За то су пред Дру штвом мно ги 
иза зо ви: ства ра ње отво ре ног фо ру ма за ко му ни-
ка ци ју и са рад њу са сво јим чла но ви ма, ства ра ње 
усло ва за до дат но уса вр ша ва ње и про фе си о нал ни 
раз вој школ ских би бли о те ка ра, ус по ста вља ње чвр-
шће са рад ње са ко ле га ма из дру гих ти по ва би бли о-
те ка ра ди оства ре ња за јед нич ких ци ље ва.

У Ср би ји у ко јој су и у 21. ве ку књи га и зна-
ње по не кад „рет ка и ску па, го то во не до сти жна 
ствар”11, школ ски би бли о те ка ри тру де се да де ци 
ство ре про стор и пру же нео п хо дан еду ка тив ни ма-
те ри јал за уче ње и ма шта ње (оба усло ва спа да ју у 
деч ја пра ва, ко ја су због раз ли чи тих из го во ра че-
сто за не ма ре на). Ве ро ват но ни јед но ста ти стич ко 
ис тра жи ва ње ре фор ме школ ства у по след њој де-
це ни ји ни је по ка за ло ко ли ко је упра во школ ских 
би бли о те ка ра осми шља ва ло школ ско раз вој но 
пла ни ра ње, за ла га ло се за уво ђе ње но вих тех но-
ло ги ја у на ста ву, би бли о те ку чи ни ло сре ди штем 
ино ва ци ја, по кре та ло ин тер ди сци пли нар ну и те-
мат ску на ста ву, за го ва ра ло кри тич ко ми шље ње и 
раз ви ја ло ин фор ма ци о ну и ме диј ску пи сме ност. 
Ви ше од за слу же них при зна ња, би бли о те ка ри ма у 
шко ла ма по треб на су си стем ска ре ше ња и ја сни ја 

11  Ivo An drić, Sta ze, li ca, pre de li (Be o grad: De re ta, 2004), 71.
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и ин тен зив ни ја по др шка над ле жних ми ни стар ста-
ва и ин сти ту ци ја. Дру штво школ ских би бли о те ка-
ра Ср би је учи ни ло је по чет не ко ра ке, а уз ова кву 

по др шку мо гло би успе шни је да оства ру је сво ју 
ми си ју уна пре ђи ва ња обра зо ва ња и про мо ци је пи-
сме но сти и кул ту ре ме ђу де цом и мла ди ма. 
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Serbian Association of School Librarians

Abstract
Numerous problems connected with the work of school libraries and the position of school librarians, led to the establishment 
of the Serbian Association of School Librarians in 2006. Since then, the SASL has made significant efforts to draw more 
attention to professional training of school librarians. The Association itself organized several seminars and conferences. 
In order to improve professional knowledge through the exchange of experiences, it launched its online magazine and the 
collection of good practice examples. They promote work of school librarians and enhance awareness of their importance. 
Taking responsibility for the development and better positioning of this profession, finding better solutions for supply of library 
equipment, more active involvement of members and affiliates in its work, are some of the challenges facing the Serbian 
Association of School Librarians today.
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