
              Актив свих библиотекара Средњег Баната, као струковно тело свих 
општинских, школских, специјалних и библиотека у удружењима, организацијама и 
установама Средњег Баната које је у своје регистре уписала Градска народна 
библиотека „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина као матична,  одржао је свој редовни 
састанак у среду, 4. новембра 2015. године, у свeчаној сали Електротехничке и 
грађевинске школе „Никола Тесла“ у Зрењанину. 
               Том приликом библиотекари су упознати са делатношћу Народне библиотеке 
из Новог Бечеја о чему је говорила директорка Народне библиотеке, Агнеш Ђукичин. 
Након тога, библиотекари су разговарали о погубним последицама примене 
Правилника о стандардима и критеријумима за финансирање установа које обављају 
делатност основног образовања и васпитања по библиотекаре у основним школама. 
Најстрожи критеријуми се односе баш на библиотекаре јер је за једног библиотекара са 
100% радног времена потребно да школа има најмање 25 одељења. Применом ових 
критеријума у Средњобанатском округу је 12 библиотекара изгубило норму од 100% и 
пало на 50% радног времена, два су, за сада, изгубила посао, неке школе су остале без 
библиотекара, медијатекари су потпуно нестали јер су њихова радна места избрисана из 
Правилника а људи остали без норме или без посла док су њихови послови придодати 
постојећем библиотекару, норме појединих библиотекара су се смањиле или сасвим 
изгубиле тако да је укупан резултат поражавајући. Овакво стање међу библиотекарима 
у основним школама у мањим местима а и неким градским школама директно се 
прелама, крајње негативно, на нашу библиотечку мрежу у Средњем Банату, на 
библиотечку делатност и библиотекарство уопште, на образовање библиотечких 
кадрова на Филолошком факултету у Београду и Катедри у Сомбору, на наше 
кориснике којих има колико и становника, чије потребе за библиотечком услугом су 
потпуно занемарене или укинуте као што је случај са мештанима Ченте.  
              Из свих наведених и на овом месту доста непоменутих разлога, Актив 
библиотекара Средњег Баната је једногласно изразио своје противљење и незадовљство 
оваквим, неједнаким аршинима, за стручне сараднике, поготово библиотекаре у 
основним школама, а исто тако и огорчење због атака на нашу библиотечку делатност и 
почетак њеног гашења, због небриге о запосленима, због стварања затегнуте и 
непријатне атмосфере у колективима којима је просто бачена коска раздора и иза које је 
остао опор и непријатан утисак за све запослене, и оне који су остали да раде, и оне 
који су остали без посла али и оне који су падом на мањи проценат постали сурови 
социјални случајеви. А притом, како ћемо школовати наш млади нараштај без 
библиотеке није питање или нам образовање није ни потребно?! 


