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Сигурна сам да сви, посебно школски библиотекари, осећамо исту радост поводом
објављивања новог броја чаописа ,,Школски библиотекар“. Једнаести по реду, у издању
Друштва  школских  библиотекара  Србије,  које  је,  знамо  и  сами,  плод  ентузијастичног,
преданог рада оних који верују да мали кораци ипак воде до циља.  Друштво обележава
јубиларних 15 година рада, и 11 бројева часописа за првих 15 година није мало, сложићете
се.

Наш заједнички  циљ  јесте  окупити,  оснажити  и  ојачати  школске  библиотекаре.
Дати професији место које заслужује. Данас школске библиотеке нису више места која су
некада  била.  Школски  библиотекар  није  само  личност  која  издаје  књиге,  уџбенике,
лектиру која је обавезна и, самим тим, са том личношћу морате да се сусретнете у школи.
Школски  библиотекар  подстиче  креативност,  оспособљава  за  целоживотно  учење,  не
оцењује,  то је особа коју данас већина ученика, а и понеки колега наставник, директор
школе жели да види макар једном седмично, да поразговара са њом о прочитаној књизи,
добије  препоруку,  размени  идеје,  посаветује,  да  подстакне  на  неку  промену  на  боље.
Школски библиотекар увек даје одговоре на многа питања, упућује, обучава, даје предлоге
где  пронаћи  информацију,  даје  решења.  Медијска  и  информациона  писменост,  као
императив доба у коме живимо, корене има управо у школској библиотеци.

Школско библиотекарство се налази пред великим изазовом,  можда највећим до
сада. Како остати утемељен у времену које носи свакодневне и незадрживе промене? Да ли
ће књига остати заувек присутна,  да ли ће помоћ библиотекара бити неопходна? Циљ,
мисија,  визија  школског  библиотекарства  свуда  у  свету  су  исти:  да  се  школски
библиотекар  уклопи  у  нове  токове  и  постане  неопходан  део  савременог  васпитно  -
образовног процеса. То је немогуће постићи без  реформи и усаглашавања у овој области.
Од нових правилника, правила, курикулума... Све то је неопходно како би се схватило да
успешан  школски  библиотекар  мора  да  буде  посвећен  свом  послу,  да  га  обавља  са
страшћу, да осети задовољство и награду за свој труд. Да буде признат, прихваћен, да се
његово мишљење чује и уважи. Да, за почетак, зна да ће на том радном месту остати, а не 
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да је то нешто што је пролазно и траје само једну школску годину. Библиотекар мора да
има,  поред  примарног  образовања,  неопходно  знање  из  библиотечко-информационе
писмености, која се не може стећи онако, успут… Све док школске библиотеке буду биле 
места за смештање технолошких вишкова, незадовољних радника који чекају да та година
у којој  су добили,  авај,  школску библиотеку,  прође,  напретка  нема.  Тема овог броја је
управо то – положај школских библиотекара данас.

Овај часопис углавном праве они који те проблеме немају. У свакој написаној речи
види  се  огромна  посвећеност,  труд,  рад.  Жеља  да  се  нешто  промени.  Кроз  сваки  ред
исијава љубав према деци, књизи, школској библиотеци, према нашој способности која нас
разликује од других у просвети. А то је способност да нешто више дамо, не само знање,
чињеницу, већ некакву неухватљиву емоцију, коју ученици тако радо прихватају и касније
преобликују у сопствену стваралачку снагу и подстрек.

Шта ћемо читати у новом броју часописа? Школски библиотекар отвара простор
нове креативности, од упознавања са бајкама, преко квизова, школских пројеката, све до
сусрета са великим писцима, Разменићемо идеје и  искуства са колегама из окружења и
колегама библиотекарима јавних библиотека, научити нешто ново о трендовима у српском
језику,  промишљати  о  важности  књижевног  јунака,  сазнати  за  младе  песнике.
Подсетићемо се рада Друштва школских библиотекара Србије, упознати се са поступком
за  добијање  лиценце.  Употребити  компјутерске  вештине  и  добити  идеје  за  виртуелне
изложбе,  усавршити  се.  На крају,  уживати  у  поезији  наших  колегиница.   Размишљати
колико  смо  писмени,  образовани  и,  изнад  свега,  задивити  се  непрекидном  раду  и
непотрошивом ентузијазму драгих колега. На крају, остаћемо задовољни и оптимистични.
Уз наду која нас, на тренутак, измешта у неки други свет.

Нисам  поменула  корону.  Не  желим.  Изменило  се  много  тога,  радили  смо  у
непредвиђеним  околностима.  Ситуација  је  изнедрила  нова  искуства,  нове  начине  да
превазиђемо препреке, изазови су део нашег посла...

Желим да се захвалим свим колегама, посебно онима који су допринели да часопис
добије  свој  нови  број.  Онима који  ће  га  прочитати.  Али и онима  које  ће  подстаћи  да
убудуће радимо заједно. До следећег броја будите здрави, спокојни, и даље пуни идеја и
ентузијастични. 

Уредник Школског библиотекара, 
Ана Дуковић
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