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Јасмина Радовановић, школски библиотекар 

ОШ „Влада Обрадовић Камени“ 

и-мејл: jalera9@gmail.com 

 

Сажетак: Прилог настао у част српског духа, који доскочи свему што га снађе, патњи 

најчешће, а из жеље да вратимо осмех на лица школских библиотекара. 

Кључне речи: правилник, гукни-укни-кни-ни-и 

 

Афоризми 

************** 

АСОЦИЈАЦИЈЕ 

Кад кажем ШКОЛА, помислим КЊИГА. 

Кад кажем КЊИГА, помислим БИБЛИОТЕКА. 

Кад помислим БИБЛИОТЕКА, видим угашено светло, јер библиотека ради само три сата 

због неког правилника. 

 ЗАШТО?! 

**************** 

Јадно наше Министарство просвете кад је спало на то да му теткице и библиотекарке 

помажу да пере образ пред ММФ-ом, јер, ето, отпустили смо теткицу Цецу и 

библиотекарку Јацу. 

******** 

Е, МОЈ РАДОВАНЕ 
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Ћутите, људи, још смо добро и прошли; могли су и нас да третирају као теткице – по 

квадрату. 

********* 

Правилник, а сече – укриво. 

********* 

Шта хоће ти мали библиотекари?! Да се изједначе са административцима и стручним 

сарадницима! Ееее, па не може. Зна се шта је важно за школу: папири, папири, папири, а 

не деца. 

********* 

И шта нам каже Правилник Министарства просвете: 

а) „Цркни, скоте, радећи!“ (библиотекару у школи од 24 до 64одељења) 

б) „Цркни, скоте, гладујући“ (библиотекару мале школе од 16 до 24 одељења) 

********** 

Огласите се! Макар, гукните! Бар кажите оно ваше традиционално: „Ку-ку!“ 

*********** 

Нешто нам овај Правилник накриво насађен. 

************ 

СКИДАЊЕ 

Скинули нам прво 10%, па сад 50%. Баш се питам који проценат је следећи. 

******** 

Подржимо мале библиотекаре, јер њих, ионако, нико ни за шта не држи. 

************* 
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Библиотекари Основних Школа – БОШ. Светска марка, а наш - технолошки вишак. 

******** 

Што би рек'о Бранко Миљковић: „Поезију ће сви писати“.  

Што би рек'о директор школе који поштује правила: „У библиотекама ће сви радити: 

учитељи, наставници, професори стручних предмета, хемије, физике, технике...“ Само не 

стручни библиотекари. Они су вишак. 

************* 

Кад могу наши директори да раде пола радног времена и примају целу плату, што не 

бисмо ми, кад већ примамо пола плате, радили пуно радно време?! 

************* 

Ееее, мој Радоване Трећи! Легендо! Ето што ти је ЧОВЕК – ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ! Па оно 

твоје: „Иде ЧЛАН!“А сад иде и – дође нам Члан 11. Правилника Министарства просвете. 
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