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Сажетак: У акцији прикупљања књига за школску библиотеку Основне школе „Миливоје
Боровић“ у Мачкату књижни фонд знатно је обогаћен. Осавремењавање књижног фонда
није постигнуто поседовањем сопствених новчаних средстава, већ ентузијазмом,
упорношћу и вером у добре људе који су спремни да помогну.
Кључне речи: књижни фонд, акција, даривање, школска библиотека

Школске библиотеке треба да буду сервиси у којима се знање обнавља,
потпомаже, места са којих се знањем управља. Неопходно је истаћи пресудан значај
школске библиотеке за сваку дугорочну стратегију развоја писмености и образовања.
Однос према библиотекама показује циљеве које је пред себе поставило једно
друштво. Да ли ће деца имати потребну школску лектиру, зависи искључиво од градских
буџета, што је у супротности са препорукама Унеска. Унеско истиче да су за бригу о
школским библиотекама одговорни државни органи управе, али код нас снабдевање
библиотека књигама није у надлежности ни Министарства просвете ни Министарства
културе.
Да су школске библиотеке значајан део библиотечко-информационог система
Србије говори податак да је од укупно 2.493 библиотеке у Србији близу 1.500 школских
библиотека. Међутим, сва истраживања показују да нам деца све мање читају и на
тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и
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реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и
туђице. Сигурно да је један од узрока оваквог проблема недостатак књига за школске
библиотеке и застарели библиотечки фондови.
Настојећи да унапредим основни задатак школске библиотеке да буде подршка и
помогне ученицима и наставницима у реализацији наставног процеса, одлучила сам се да,
заједно са колегиницом, учитељицом Аном Ристановић, покренем акцију прикупљања
књига за школску библиотеку.
Како би обновили веома застарео књижни фонд у школској библиотеци, одлучили
смо да покуцамо на многа врата. Писали смо удружењима, друштвено одговорним
компанијама, фондацијама, амбасадама, медијима, појединцима. На наш позив одазвали су
се ретки, али одабрани и помогли нам да више него успешно реализујемо ову нашу
замисао.
Позиву да помогне нашој библиотеци најпре су се одазвали чланови Удружења
Срба „Иво Андрић“ из Рогаланда из Норвешке. Чланови овог удружења сакупили су и
даривали нашој библиотеци новчану помоћ од 37.000 динара којом је набављено више од
200 нових књига. Ово удружење основано је у јулу 2014. године, са идејом да учврсти
пријатељске везе Србије и Норвешке. Са Удружењем „Иво Андрић“ повезала нас је
амбасада Србије у Норвешкој.
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Нашој акцији самостално, без директног позива, прикључили су се чланови
Центра за едукацију и развој личности „Кругови”. Овај центар, током летњих месеци,
иначе организује Мушки камп, чији су учесници прикупљали новчана средства која су
опредељена за набавку књига за нашу школу.
Дародавци књига за нашу библиотеку били су и појединци од којих смо добили
око 300 наслова, литературе за децу и одрасле.
У посету библиотеци са даровима дошли су нам и дописници двојезичног
шведско-српског часописа „Дијаспора”. Наш драг гост био је колега, учитељ Предраг
Спасојевић, из Амајића код Малог Зворника. Од чланова овог часописа добили смо око 40
наслова.

Затим смо подршку добили од Хуманитарне организација „Срби за Србе”, који су
у том тренутку спроводили свој стални пројекат прикупљања и донирања књига.
Прикупљене књиге одлучили су да поклоне нашој школи. Након обраћања организацији, а
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у сарадњи са господином Банетом Којићем, чланом организације, у нашу школу стигло је
40-ак прикупљених књига.

Они који су такође одговорили на нашу молбу, а који су и највише допринели
остварењу постављеног циља, јесу Фондација „Новак Ђоковић” и Интернационална школа
„Прима” из Београда.
Након позитивног одговора на наше писмо, представници Фондације „Новак
Ђоковић” и Интернационалне школе „Прима” дошли су у посету школи. Након обиласка
школе и увида у стварно стање у школској библиотеци, одлучено је да сва средства
прикупљена у хуманитарној акцији „Прошетај миљу за осмех“ буду опредељена за
обнављање веома застарелог и оскудног књижног фонда.

4
9

„Прошетај миљу за осмех“ је хуманитарна манифестација, шетња, за чије учешће
се купује мајица или донира новац, а циљ јој је да помогне школама, унапреди њихов рад и
допринесе квалитетнијем образовању.

У хуманитарној шетњи учествовали су сви људи доброг срца, а на челу шетње
били су ученици и наставници наше школе. Њих 45 представило је своју школу.
Хуманитарна шетња одржана је на стадиону Интернационалне школе „Прима”.
После шетње сви учесници су се забавили на карневалу, који је одржан у другом делу
дворишта ове школе.
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У оквиру ове хуманитарне манифестације, којa је приређена 16. априла 2015.
године прикупљено је преко пола милиона динара. Од тог новца набављено је око 3.000
књига. Представници Фондације су при набавци књига ступили у контакт са издавачким
кућама, које су за набавку одобриле додатни попуст и на тај начин помогле да се фонд
књига још више повећа.
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Обнављањем књижног фонда библиотеке наше сеоске школе, ученицима су
постали доступни популарни наслови, а самим тим и знатно је повећано њихово
интересовање за читање и књиге.
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Опремање школске библиотеке није постигнуто поседовањем сопствених
новчаних средстава, већ ентузијазмом, упорношћу и вером у добре људе који су спремни
да помогну. Наше искуство показатељ је да свако од нас може бити кључни иницијатор
позитивних и добрих промена у својој школи.
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