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Међународно удружење школских библиотекара (International Association of 

School Librarianship – IASL) од октобра 1999. године обележава Дан школских 

библиотека (последњи понедељак у октобру), сваке године са другачијом темом око 
које се организују активности прославе.  

Од 2008. године Међународни дан школских библиотека почиње да се 
обележава као Месец школских библиотека (International School Library Month – 
ISLM). 

Тако је омогућено да библиотекари широм света изаберу најбоље време (један 
дан, недељу или чак цео месец) у оквиру својих активности да би указали на 

важност школских библиотека, сваке године у вези са једном темом. 
 
Ове године тема обележавања је Научите да одгонетнете свој свет (Learn 

to Decode Your World).  
 

Друштво школских библиотекара Србије 
поводом Месеца школских библиотека организује 
скуп библиотекара и додељује награду најбољем 

школском библиотекару за претходну школску 
годину. 

Од 2011. године сваког октобра почиње и 
нова сезона пројекта Оштро Перце. 

Месец школских библиотека се обележава у 

школској библиотеци током октобра и новембра, 
а део активности се организује заједно са јавном 

библиотеком у оквиру Месеца књиге.  
 
Активности за обележавање на нивоу школе 

Активности за обележавање Месеца школских библиотека у школи треба да 
укажу школској и широј јавности на важну улогу школске библиотеке и школског 

библиотекара у остваривању циљева образовања и васпитања. 
Зато је важно промовисати све активности на веб страни школе, посебно 

постигнућа деце у раду са школским библиотекаром. 
Активности које школски библиотекар може организовати: 
- заједничке активности наставника и школског библиотекара ради подстицања 

читања код деце,  
- заједнички часови са наставницима историје, српског језика, информатике и 

рачунарства и ликовне културе на теме: Историја књига и библиотека, Дигитална 
библиотека, Писмености у 21. веку, 

- часови у учионици и библиотеци: Моја омиљена књига – ученици препоручују 

вршњацима шта да читају,  
- часови редовне наставе и слободних активности за развијање информационе 

и медијске писмености ученика кроз израду разноврсних медијских порука: 
литерарних радова (песама, прича, приказа, извештаја и сл.) и израда ликовних 
радова на тему библиотеке, књиге и читања.  



Активности за обележавање на нивоу локалне заједнице:  
- организација скупова у библиотекама и другим институцијама и указивање на 

важну улогу школске библиотеке и библиотекара у остваривању циљева 
образовања и васпитања,  

- посета јавној библиотеци да ученици виде како раде друге библиотеке и 
библиотекари, упис ученика у јавну библиотеку,  

- посета Сајму књига,  

- организовање акција за прикупљање књига за школску библкиотеку,  
- сарадња са родитељима и наставницима на промовисању књиге као поклона 

деци за рођендан - ученици купују својим друговима књиге за рођендан,а онда их 
током године размењују, читају и о њима разговарају,  

- часови библиотекара у општинској библиотеци и упознавање са новим 

књигама,  
- заједнички часови наставника и библиотекара у општинској библиотеци, 

подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе,  
- изложба ликовних радова ученика у општинској библиотеци на тему 

писмености, рада библиотеке, Месеца књига.  

- израда чланака за часопис „Школски библиотекар“ и друге штампане и 
електронске медије у вези са важном улогом школске библиотеке и библиотекара у 

остваривању циљева образовања и васпитања.  
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