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Семинар „Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању 
читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика“ одржан је 

у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду, 6. и 7. новембра 2014. године. 
Иако је семинар намењен и наставницима и стручним сарадницима, у овом 

кругу било је 24 стручна сарадника - 23 библиотекара и логопед. 

Ауторке и реализаторке семинара, Слађана Галушка и Анђелка Танчић, 
упознале су полазнике са начином рада и циљевима семинара, изложиле теме 

и образложиле зашто су баш те теме предмет семинара. У току првог дана 
презентоване су теме Школски библиотекар и ОВ рад, Читање, писменост и 

књиге у дигитално доба и Информациона и медијска писменост (ИМП). 
Полазници су у дискусијама говорили о свом раду, сарадњи са наставницима у 
реализацији ОВ рада и коришћењу ИКТ-а и сопственом нивоу информационе и 

медијске писмености. У оквиру радионице, кроз рад у групи, полазници су 
анализирали медијске поруке и дискутовали о медијским садржајима и 

презентовали своје идеје и начин на који би они креирали медијске поруке. 
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У току другог дана обрађене су теме Развијање читалачке културе ученика 
и Развијање ИМП ученика и понуђени су примери добре праксе, идеје и 

наставни материјали за реализацију сличних активности. Организоване су две 
радионице, у којима су учесници применили знања стечена током обуке. 

Радећи у пару, осмишљавали су план активности којима се развијају читалачка 
култура ученика и ИМП ученика, а они који су већ имали искуства у овој 
области израдили су приказ већ реализоване активности. Уз то, говорили су и о 

могућим наставним материјалима које би припремили за ученике. 
Концепти и идеје представљени током програма обуке разрађени су у анализи 

и дискусији и у оквиру последњег сегмента семинара. Договорено је да се 
задаци из радионица уобличе и спроведу у пракси, а сарадња међу колегама 
настави кроз међушколску сарадњу током организације и реализације 

осмишљених програма. 
Полазницима је омогућено да користе материјал са обуке и идеје са 

семинара за организацију програма/часова за развијање читалачке културе 
ученика, информационе и медијске писмености и подстичу ученике на критичко 
мишљење и креативност. Материјали ће им бити доступни на сајту Супер учење 

где ће имати и подршку ауторки за даљи рад. 
Семинар је био прилика и да се учесници упознају са радом школе 

домаћина. Библиотекарке Весна Гошовић и Олга Васић, наше љубазне 
домаћице, презентовале су прилог о сликару Ђорђу Крстићу, по коме школа 

носи име, а у радном делу, говориле о активностима за развијање читалачке 
културе и ИМП ученика које су већ реализовале и показале су и неке од 
коначних продуката тих активности – дечије радове који се налазе у 

библиотеци. 
 



У оквиру обрађених тема учесницима је представљено и истраживање, 
спроведено у оквиру пројекта Оштро Перце у пролеће 2014. године, о 

читалачким навикама и ИМП ученика, наставника и библиотекара, а које је 
представљено на недавно одржаној Европској конференцији о информационој 

писмености (ECIL- European Conference on Information Literacy) у Дубровнику. 
Више о том истраживању можете прочитати на страни Супер учења. 

Као примери добре праксе и извори материјала за даљи рад, полазницима 

су препоручени и радови библиотекара и наставника објављени у зборницима 
Друштва. 

Општи утисак је да је семинар протекао у одличној атмосфери сарадње и 
учења и да ће полазници наставити са даљим усавршавањем у области 
информационе и медијске писмености, иновирати свој рад и покретати 

различите пројекте за повећања читалачке културе и развијања информационе 
и медијске писмености ученика. Кроз приказе тих активности промовисаће 

постигнућа ученика и рад школа, али и лични рад и постигнућа. Договорено је 
да се прилози о активностима пошаљу до краја текуће школске године, 
најбољи ће бити постављени на сајту ДШБС у делу за промоцију постигнућа 

учесника на семинару. Такође, полазници могу да о активностима пишу и 
прилоге који ће бити објављени у часопису Друштва Школски библиотекар. 

 
 


