УЂИ У БАЈКУ
Јасмина Радовановић, библиотекар
ОШ „Влада Обрадовић Камени“
и-мејл: jalera9@gmail.com
Сажетак: Оно по чему је општина Нови Београд позната и препознатљива нису
само солитери, базен „11. април“, мостови и радне акције које су је створиле, већ и
школски библиотекари који младалачки дух Новог Београда подржавају и
развијају. Овог пута су у оквиру Стручног већа библиотекара новобеоградских
основних школа покренули пројекат „Уђи у бајку“.
Кључне речи: пројекат, основна школа, бајка, илустрација
Од марта до маја 2015. године су трајале активности у седам основних
школа: „ Бранко Радичевић“, „Влада Обрадовић Камени“, „ Ђуро Стругар“, „Иван
Гундулић“, „Краљ Александар I“, „Марко Орешковић“ и „Радоје Домановић“.
Студенти глуме Факултета драмских уметности: Анита Стојадиновић, Јелисавета
Караџић и Милош Ђуровић, у класи професора Срђана Карановића, читали су
руске бајке ученицима од првог до четвртог разреда. Ученицима првог разреда је
читана бајка „Златна рибица“, другацима „Принцеза - жаба“, трећацима „Бајка о
Ивану царевићу, жар-птици и суром вуку“, док су ученици четвртог разреда могли
чути „Василису Прекрасну“. Активностима су се прикључили наставници руског
језика и ученици старијих разреда, који су читањем текстова на изворном језику,
дочарали сву нежност и тананост руског језика за који је Ломоносов рекао да има
„великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность
италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость
греческого и латинского языков“.
Након читалачких часова, ученици првог и другог разреда илустровали
су бајке, а ученици трећег и четвртог разреда су писали своје бајке. Тако су на
најлепши начин дошли до изражаја дечја маштовитост и таленат да проникну у
дубине људске душе, да открију разлику између добра и зла, племенитости и
похлепе, да уоче узроке и последице људског понашања, на које често и одрасли
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забораве. О људскости, лековитости праштања, потреби чињења добрих дела и
чаролији коју око себе стварају и шире здружене доброта и храброст могли смо
учити и научити од деце.
Најбољи литерарни и ликовни радови су награђени у среду, 20. маја
2015. године у сали МЗ „Сава“, коју је за ту прилику великодушно уступила
локална заједница, позната по томе што здушно подржава рад својих библиотекара.
Пригодни поклони којима су даривани ученици (играчке фирме „Dexy Co Kids“ и
књиге које су сами библиотекари одвојили) мали су знак пажње и награда за све
осмехе, радост и задовољство које се могло осетити на сваком кораку. Да овај
свечани тренутак буде још лепши, учинили су и легендарна Зорица Симовић и
ученици-полазници драмског студија „Бајка“ својим извођењем представе „Кума
није дугме“.
Уз обећање школских библиотекара да ће и наредне године бити нових
и корисних збивања, потврдила се снага добре, енергије која се све више и упркос
свему шири: у давању је награда. Дајући другима радост и срећу и сами бивамо
њима испуњени. Тако смо, улазећи у ову новобеоградску бајку, постали њен део.
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