ОД ЧИТАЊА СЕ РАСТЕ

Снежана Гига, школски библиотекар
ОШ „ Алекса Шантић“ Калуђерица, Београд
и-мејл: snezana.giga@gmail.com

Сажетак: Међународни дан дечје књиге, 2. април, обележeн је у Oсновној школи „Алекса
Шантић“ у Калуђерици пригодном приредбом уз акцију поклон-књига библиотеци.
Кључне речи: међународни дан дечје књиге, поклон-књига, Јасминка Петровић, приредба
Друштво

школских

библиотекара

Србије

препоручује

библиотекарима

и

наставницима да Међународни дан дечје књиге обележе у школској и општинској
библиотеци током априла кроз различите активности.
Ми смо одабрали нешто ново. Акцију „Поклон-књига библиотеци“, уз пригодан
програм којим ће се остварити сарадња ученика, њихових родитеља, стручних сарадника,
наставника и издавачких кућа.
Текст за композицију „Песма о књизи“, познатију
као „Читуљко“, написао је Петар Мараш, компоновао
Драгиша Јошић, a отпевао хор ученика, под успешним
руководством

професорке

музичке

културе

Весне

Марковић.
Слоган приредбе „Од читања се расте“ одабран је
по роману Јасминке Петровић. Драматизацију романа
урадила је школска библиотекарка, а извели су је ученици
VII и VIII разреда – Дара Павловић, Лазар Јовановић и
Теодора Цветиновић. Уживали смо уз врсну пијанисткињу
Дуњу Геров, ученицу VI разреда наше школе и IV разреда
Основне музичке школе „Даворин Јенко“, добитницу многих признања на
такмичењу младих пијаниста; затим, ученицу VII разреда наше школе и VI разреда
Oснoвнe музичке школе „Станковић“ и видели плес ученице VII разреда, Тамаре
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Баћановић, чланица формације „РИО“ – с којом је освојила многобројне турнире широм
Србије – прваци у Бања Луци и први на Међународном такмичењу у Солуну 2014. године,
а ове године у јануару учествовали су на Светосавском балу у Паризу.
Професорке разредне наставе Биљана Батез, која несебично даје себе у раду с
ученицима, Јадранка Бајић Лупа и Тамара Вукашиновић с ученицима I и III разреда
припремили су нам Игроказ о љубави.
Да нам језици не буду страни, учимо – руски, енглески, немачки ... Представили су
се ученици пригодним стиховима и причом о књизи, а припремили су их професори Урош
Латиновић, Слађана Екмечић и Бојана Николић.
Ученици I, V и VIII разреда – Викторија Амиџић, Анастасија Петровић, Сара Јелић,
Никола Недељкови, Ђорђе Вуловић, Маша Бабић, Вук Гранић, Андреа Папић, Огњен
Добрић и Лазар Ђорђевић, говорили су стихове песника који су били председници жирија
у нашој школи, поводом књижевног конкурса „Шантићево перо“
Чули смо две песме: „Засп'о ми је драги“ и „Девојче, девојче“ у извођењу певачке
етно групе „Виле“.
Позориштанце, „Изложба старих књига“ Власте Ценића, припремили су ученици
трећег разреда – Милан Новаковић, Филип Илић, Теодора Шарац и Нина Јефтић, са
професорима разредне наставе Биљаном Батез и Тамаром Вукашиновић.
Скеч „Скитањe и читањe“ обрадила је библиотекарка, а учествoвали су ученици V,
VII, VIII разреда – Милица Дмитровић, Дара Павловић, Невена Цветиновић, Jeлена
Стојановић, Петар Рангелов и Никола Свркота.
Сценографију за ову приредбу урадила је наставница ликовне културе Душица
Рађеновић.
Одзив гостију био је импозантан, иако сви позвани нису дошли. Неки нас нису ни
обавестили да неће доћи, неки су рекли да ће доћи, а нису ... Неколико њих су рекли да су
спречени, а издвајамо писца романа „Од читања се расте“ Јасминку Петровић:
„Диван позив и дивна акција. Хвала на указаном поверењу. Од срца подржавам
Ваш труд да ученицима приближите књиге и развијете љубав према читању. Дубоко
верујем да мале акције мењају свет, мада нам се често чини да није тако... Поздравите све
учеснике у приредби, садашње и будуће чланове библиотеке, све ученике и наставнике.
Топли поздрави, Јасминка“.
Школски библиотекар | бр.8

75

Позиву су се одазвале и издавачке куће Клет и Креативни центар. Поклонили су
за ученички и наставнички фонд наше библиотеке 34 књиге.
Приредба едукативно-хумористичког карактера протекла је у одличној атмосфери.
Видело се задовољство свих присутних у свечаној сали школе. Библиотечки фонд
обогаћен је са 125 књига.
На позивници је писало: „Ви нама књигу с посветом, ми Вама приредбу од срца...“,
али нису се сви потписали, зато издвајамо оне који су то учинили:
*Успомена није дужност, већ сећање на нешто лепо, Маша Бабић, I /6;
*За моју школу, Алекса Шантић од Андрее Папић I /5;
*Улагање у образовање је успешно трагање за срећом, учитељица (Милка Билбија
Илић);
*Од

на дар, Страхиња и Лазар Вукашиновић;

*Желим вам пуно успеха у раду! Владимирка (професор разредне наставе; комплет
књига, лектира за 4. разред);
*Поклон библиотеци од Саре Јелић;
*Уз дужно поштовање, велика подршка за реализацију свих будућих планова у
част књиге и детета – логопед, Весна Драгутиновић;
*Све честитке за неговање љубави према књизи Соња Добричић, педагог;
*Драгим школарцима поводом Светског дана књиге за децу поклањам ову књигу у
жељи да развију и негују љубав према књизи, Тијана Вранић (професор-библиотекар из
ОШ „Милоје Васић);
*Велико поштовање за Ваш рад! С љубављу од породице Стаменковић;
*Особа која не жели да чита нема никакву предност у односу на особу која не зна
да чита.
Права реч може бити ефикасна, али ни једна реч не може бити тако ефикасна
као ћутање у право време.
Доброта је језик који глуви могу чути и слепи видети.
Кад год се нађеш на страни већине време је да застанеш и размислиш.
Цитати Марка Твена (Дародавац се није потписао, мада слутим ко би то могао
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бити)

Школски библиотекар | бр.8

*За успешно изведену приредбу поводом Међународног дана дечје књиге, наставник
теничког Радмила Стојчетовић;
Ученици, родитељи, професори, стручни сарадници, издавачи, пружили су колико
су могли, надамо се да ће својим хуманитарним радом било које врсте обезбедити и себи
срећу.
Жозеф Кесел би рекао:
„УВЕК МОЖЕМО ВИШЕ ОД ОНОГА КОЛИКО МИСЛИМО ДА МОЖЕМО“

Слика 11. Публика на приредби

Слика 13. Са приредбе

Слика 12. Извођење хора

Слика 14. Са приредбе
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Слика 15. Са приредбе

Слика 16. Са приредбе

Слика 17. Са приредбе

Слика 18. Са приредбе

Слика 19. Са приредбе

Слика 20. Са приредбе
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