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Сажетак: Школско библиотекарство у Републици Хрватској четрдесетак година 

уназад у стопу је пратило и паралелно се развијало са целокупним образовним 

системом земље. Улога школског библиотекара у васпитно-образовном раду школе је 

током неколико образовних реформи расла и све више добијала на значају. Премда 

многи сматрају да је управо последњом образовном реформом улога школског 

библиотекара стављена у страну, ако се добро погледају сви курикуларни садржаји из 

њих је лако ишчитати да је ситуација, у ствари, супротна оном како се чини. Стога ће 

овај рад настојати да прикаже улогу школског библиотекара у основној школи у 

Републици Хрватској и њен развој током последње две образовне реформе, као и статус 

школског библиотекара данас, обим његових послова и подручје деловања унутар 

васпитно-образовног система. 

Кључне речи: школске библиотеке, школски библиотекари, Република Хрватска 

 

 

Увод 

У поређењу са неким другим земљама у Европи и Свету, могло би се рећи да је 

школско библиотекарство у Републици Хрватској прилично добро организовано и 

развијено.Та организованост заснива се, пре свега, на добрим решењима која 

предвиђају многи законски и подзаконски акти. Та документа дају велику потпору 

функционисању школског библиотекарства, чак и поред чињенице да поједина 

законска решења нису довољно прецизна или су у неким случајевима и даље 

неповољна. 

Два најважнија закона која прописују рад школске библиотеке и школског 

библиотекара, из којих произлазе сви подзаконски акти који тај рад детаљније 

дефинишу, су Закон о васпитању и образовању у основној и средњој школи
1
 и Закон о 
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библиотекама и библиотечкој делатности.
2
Први најпре одређује да свака школа има 

библиотеку чија делатност је саставни део образовног процеса у ком се стручни рад 

обавља у мањем обиму или уобичајено и служи за остваривање тог процеса, те да 

библиотека мора да задовољава услове који су прописани стандардом. У истом закону 

даље се дефинише да је школски библиотекар један од стручних сарадника који раде у 

школској установи. У одељку који говори о финансирању школске установе 

експлицитно је наведено да се у државном буџету обезбеђују средства за, између 

осталог,  суфинансирање опремања школских библиотека обавезном лектиром, а у исту 

сврху средства могу да издвајају и јединице локалне или регионалне 

самоуправе.
3
Премда закон о образовању дефинише потребан ниво образовања за рад у 

школи, тек нижи правни акти прописују компетенције потребне за рад, па и сам рад 

стручног сарадника библиотекара. Закон о библиотекама и библиотечкој делатности 

школске библиотеке, према намени и садржају библиотечког фонда, одређује као 

посебну врсту библиотека, али их уједно одређује и као део библиотечког система 

Републике Хрватске. Школска библиотека овде је одређена и као библиотека у саставу, 

односно као хијерархијска јединица школске установе. Током јавне расправе
4
 која је 

претходила изгласавању овог закона у парламенту, па чак и током расправе посланика 

приликом првог и другог читања закона у Сабору, а пре његовог изгласавања, било је, 

занимљиво је напоменути, жестоких борби пре свега школских библиотекара да се 

овим законом одреди да школе морају да оснују библиотеке. Ово је апострофирано из 

једноставног разлога: да законодавац у једном тренутку не би довео у питање потребу 

за постојањем школских библиотека или чак и њихово гашење. На сву срећу, струка је 

ову борбу успешно окончала и чланом 10. овог закона дефинисано је да су школске 

установе дужне основати библиотеку у саставу установе.  

С обзиром на то да су прописи првог од горе поменутих закона под окриљем 

Министарства науке и образовања, а другог под окриљем Министарства културе, 

школски библиотекари су, поред стручних сарадника психолога, једина васпитно-

образовна струка која је истовремено одговорна двема институцијама.  

 

Подручја рада школског библиотекара 

Подручја рада школског библиотекара пре свега су одређена Стандардом за 

школске библиотеке
5
 у виду три делатности које школски библиотекар обавља: 

Непосредни васпитно-образовни рад; Стручна библиотечка делатност; Културна и 

јавна делатност. 
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У склопу непосредног васпитно-образовног рада школски библиотекар ради са 

ученицима, сарађује са наставницима, стручним сарадницима и родитељима, те 

припрема, планира и програмира исти. Спектар послова који су обухваћени 

непосредном васпитно-образовном делатношћу је широк и таксативно је наведен у 

споменутом документу.  

Стручна библиотечка делатност углавном обухвата уобичајене стручне послове 

који се односе на библиотечко пословање, са нагласком на неопходну подређеност ове 

делатности потребама васпитно-образовног процеса. У пракси ово значи да се, рецимо, 

формална и садржајна обрада библиотечке грађе, изградња фонда и слично, обављају у 

оној мери која је неопходна за неометано и самостално служење грађом од стране 

корисника. Ако за пример узмемо сигнатуре, ученички фонд уместо УДК ознакама у 

основној школи потребно је означити ознакама узрасних група
6
 (M, D, O, N, I), док се у 

средњим школама ученички и наставнички фонд не раздвајају и класификују се 

искључиво помоћу Универзалне децималне класификације.  

Културна и јавна делатност школске библиотеке подразумева организацију, 

припрему и спровођење различитих културних садржаја, као што су књижевне вечери, 

сусрети с књижевницима, различите трибине, такмичења у знању, тематске изложбе, 

филмске пројекције, обележавање важнијих датума током године и слично. Поред 

наведеног, овај облик делатности односи се и на сарадњу са различитим културним 

установама, а у пракси то врло често подразумева и спровођење различитих пројеката 

развијања читалачке писмености спољних организатора.  

Управо културна и јавна делатност и непосредни васпитно-образовни рад чине 

највећи удео активности школског библиотекара у школи, што потврђује и Правилник 

о недељним радним обавезама наставника и стручних сарадника у основној 

школи.
7
Додатна напомена у вези са обимом послова односи се и на развој читалачких 

способности и подстицање вербалне и невербалне комуникације као део обавеза 

школског библиотекара у раду са ученицима са посебним потребама. Стручни 

сарадници, па тако и библиотекар, свој посао у школи одрађују као тридесеточасовни 

недељни рад распоређен на шесточасовни дневни рад, када говоримо о пуном радном 

времену, од чега на непосредни васпитно-образовни рад одлази чак 25 часова недељно.  

 

Место и васпитно-образовна улога школског библиотекара 

Претпоследња образовна реформа у Републици Хрватској спроведена је 2006. 

године. Тада је реализован тзв. Хрватски национални образовни стандард,
8
пројекат 

                                                           
6
Уппр. Blažekovid, Tatjana; Furlan Branka. Knjižnica osnovne škole. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 

1993., str. 102.  
7
Уппр. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, 18. 3. 2014. // 

Narodne novine 34/2014. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_34_613.html (приступљенп 
18. 12. 2020.)  
8
У пбразпвнпм систему пвај дпкумент ппзнатији је ппд акрпнимпм ХНОС.  
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који је сажет у документу под називом Наставни план и програм за основну школу
9
, а 

који је обухватао и прецизно дефинисао целокупан садржај образовања и васпитања 

ученика основних школа у држави. Тежиште овог документа било је на образовним 

достигнућима и усвајању кључних појмова који су прецизно дефинисани. Представљао 

је скуп норми којима је намера била подићи квалитет и унапредити васпитно-образовни 

процес, те отворити могућности за целоживотно образовање и створити друштво 

засновано на знању и примени знања. У свему томе важно је истаћи да је ово документ 

у ком се први пут прецизно дефинише и рад школске библиотеке чиме је постигнуто 

подизање истог на завидан ниво у односу на претходно стање. Образовна достигнућа и 

кључни појмови које је ХНОС увео на велика врата, током следеће реформе биће ипак 

одбачени и замењени образовним исходима и кључним компетенцијама које ученик 

треба да стекне током свог образовања. 

Школски библиотекари су дуги низ година, све до нове образовне реформе чија 

имплементација је уследила почетком прошле школске године и трајаће и током 

наредне школске године, у споменутом Наставном плану и програму за основну школу 

имали јасно упориште за свој васпитно-образовни рад. Премда је усвајањем новог 

наставног плана 2019. године
10

поглавље Школске библиотеке из Наставног плана 

експлицитно укинуто, библиотекари широм Хрватске и даље управо садржај овог 

поглавља узимају као окосницу свог посла. Суштина је управо у јасно задатим 

смерницама рада, односно таксативно наведеним образовним садржајима које је 

потребно реализовати и који су распоређени по разредима, уз пратеће опште напомене.  

 

Циљ и задаци школског библиотекара 

Основни задаци школског библиотекара у Републици Хрватској јесу да подстиче 

развој читалачке културе код ученика, те да их својим деловањем подстиче на 

самостално проналажење, избор, обраду, вредновање и употребу информација, односно 

знања из различитих извора. Будући да је библиотека информациони и комуникациони 

центар школе, или би бар требало да буде, његов задатак јесте и да библиотеку 

формира као мултимедијално средиште што треба да чини кроз набавку различите 

стручне литературе из различитих извора знања и на различитим медијима, али и да је 

опрема различитим васпитно-образовном техником. У оквирима свог рада задатак му је 

и да израђује тематске библиографије, приказе одређених књижевних, стручних и 

научних дела, као и да подстиче кориснике школске библиотеке на коришћење 

различитих облика литературе. Све у свему, посао школског библиотекара је, у кратким 

цртама, развијање информационе писмености и подстицање читања као темеља даљег 

образовања.  

У свом раду школски библиотекар може и треба да сарађује са свим учесницима 

васпитно-образовног процеса, од ученика и њихових родитеља, до свих запослених 

                                                           
9
Уппр. Vican, Dijana; Milanovid Litre, Ivan (ured.). Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.Дпступнп и на: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2006_09_102_2319.html (приступљенп 18. 12. 2020.) 
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школе, чиме ствара одређену спону међу тим учесницима. Приступ библиотечкој грађи 

за све кориснике је слободан, наравно, уз придржавање постулата струке. Управо 

слободан приступ грађи је један од предуслова за успешно информационо описмењеног 

ученика, будући да су му сви ресурси које нуди школска библиотека увек доступни и 

слободни за коришћење. С обзиром на то да је један од циљева васпитно-образовног 

рада школске библиотеке навикавање ученика на простор библиотеке и атмосферу, 

слободан приступ грађи доприноси и стварању осећаја угодности код ученика 

приликом доласка и боравка у простору школске библиотеке, а када се то постигне 

библиотека ће ученику представљати уточиште након напорног часа или дана и место у 

које ће радо доћи без обзира да ли му је нешто потребно, или само жели да квалитетно 

проведе своје слободно време.  

Премда би требало да се ученици активно сусрећу са књигом и читањем још у 

току породичног васпитања, што би требало да буде настављено током формалног 

предшколског васпитања, пре свега школска библиотека је место у ком се ученик уводи 

у свет књиге и читања. Да би библиотекар у томе успео, неопходан предуслов су добро 

савладане технике читања и разумевање прочитаног, чему се почетком описмењавања 

(први разред) посвећује, пре свега, учитељ разредне наставе. Када овај предуслов буде 

остварен, на библиотекару је да, заједно са учитељима и другим стручним сарадницима 

са којима се дете среће, али и његовим родитељима, оствари своју мисију – развој 

љубави према књизи и читању и жељу за трагањем у свету различите литературе. 

Током основне школе библиотекар ће тако ученику помоћи да усвоји одређена знања и 

развије одређене вештине у вези са сналажењем у библиотекама,служењем 

библиотечком грађом, препознавањем класификационих принципа, принципа 

претраживања информација у библиотечко(и)м каталогу(зима), служења референтном 

збирком и уопште припремом за целоживотно учење.  

Након свега што је наведено у претходном пасусу, може да се каже да школски 

библиотекари у основним школама у Републици Хрватској имају огромну улогу и 

одговорност. Ту улогу остварују кроз различите активности, као што су учествовање у 

заједничком планирању активности са другим васпитно-образовним радницима, 

реализација наставних часова на задату тему (самостално или у сарадњи), рад на изради 

реферата на задату тему са ученицима, спровођење различитих пројеката, припреме 

уводних часова из одређених предмета, тема или целина (нпр. час мотивације за читање 

одређеног лектирног дела), организовање или учествовање на разним претходно 

организованим предавањима за колеге, ученике или родитеље и слично. Све наведене 

активности реализују се у различитим облицима: радионице, интегрисани дани, 

књижевни сусрети, израда различитих промотивних материјала, билтена, 

библиографија и слично, организовање различитих тематских изложби, читалачких 

клубова, обележавање значајнијих датума и слично.  

 

Библиотечко-информационо васпитање и образовање 

Појам библиотечко-информационо васпитање и образовање у стварности никада 

није заживео као формални програм образовања ни у једном виду. Међутим, споменути 

Наставни план и програм из 2006. године дао је добре смернице за употребу овог појма 
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и његово садржајно развијање, што су школски библиотекари у целој земљи оберучке 

прихватили и наставили да развијају пишући бројне стручне радове и тематизујући 

бројне стручне скупове, колегијуме, округле столове и сличне сусрете управо на овај 

начин. Наведено је допринело јачању улоге школског библиотекара као врло важне 

карике у васпитно-образовном ланцу и неизоставног фактора образовног процеса. 

Програм зацртан Наставним планом и програмом за основне школе, који библиотечко-

информационо васпитање и образовање спомиње у нешто другачијој формулацији, 

представљао је полазиште за развој свега онога што школски библиотекар у Републици 

Хрватској данас јесте.  

Активностима школског библиотекара са ученицима разредне наставе ставља се 

приоритет на подстицање читања као језичке делатности и основа даљег образовања. 

Током прва четири разреда развијањем читалачке писмености подстиче се говорно и 

писмено изражавање ученика, преносе им се нова знања, обогаћује се речник, изграђује 

се систем вредности и усвајање етичких норми, што све заједно чини предуслов за 

успешно учење свих наставних предмета.У предметној настави школски библиотекар 

ученике уводи у свет информација, најпре их учећи да самостално користе различите 

изворе знања, затим да правилно вреднују информације и правилно их употребе, уз 

неизоставно поштовање правила у вези са ауторским правима.  

У првом разреду библиотекар упознаје ученике са простором библиотеке, учи их 

да разликују библиотеку од књижаре,
11

учи их да је позајмљивање, коришћење и 

враћање библиотечке грађе на време веома важно, упућује их на разлике међу 

одређеним врстама грађе (нпр. разлике између сликовница, речника, часописа…). 

Одређени број школских библиотекара у сврху развијања љубави према књизи и 

читању са ученицима током целог првог разреда организује сусрете у редовним 

временским интервалима, приликом којих им чита или заједно са њима чита књиге 

прилагођене њиховом узрасту (сликовнице), развијајући притом међу њима интерес за 

самосталним доласком у библиотеку и потрагу за сличном грађом. Током другог 

разреда, библиотекар ученике уводи у свет часописа. Премда је разликовање појединих 

делова часописа
12

 и њихових функција у овом узрасту ученицима врло апстрактно, 

пракса показује да је најважније да ученици уоче разлику између појединих врста 

часописа (дечји, научно-популарни и стручни) и да схвате њихову сврху и намену. 

Такође, у другом разреду већ би требало да се релативно самостално сналазе у 

библиотеци, али и да препознају и именују формалне делове књиге (књижни блок, 

корице, хрбат). Ова вештина касније ће им помоћи да самостално врате књигу на њено 

место, те да препознају где пронаћи одређену информацију о формалним и садржајним 

одредницама књиге. У трећем разреду библиотекар продире дубље у срж формалних 

делова књиге обучавајући ученике да именују и разумеју улогу особа које су одговорне, 

односно које учествују у настанку књиге и њен пут од аутора до читаоца, те да 

препознају и именују делове књижног блока, као и њихову сврху (насловна страна, 

садржај, белешка о писцу, издање…). Коначно, у четвртом разреду библиотекар ће 

ученике упознати са референтном збирком, начином употребе различитих врста дела у 

                                                           
11

Овп је ппсебнп важнп јер су у хрватскпм језику у упптреби ппјмпви кпји су пп фпрми врлп слични: 
књижница и књижара. 
12

Чак и у петпм разреду, када се са часпписпм ученици ппнпвп срећу, ученицима је релативнп тешкп да 
схвате разлику између рубрике и чланка, штп је ппсебнп приметнп међу ученицима другпг разреда.  
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овој збирци, те могућностима проналаска референтне литературе на различитим 

медијима. У раду школског библиотекара обучавање ученика за правилно коришћење 

референтне збирке, представља праг након ког ученици улазе у свет претраживања, 

вредновања и примене информација.  

Поласком у пети разред школски библиотекар ученике уводи у свет 

информација. Ученици тако најпре упознају подручја људског знања која су својеврсна 

увертира у Универзалну децималну класификацију. У петом разреду детаљније се 

упознају са часописима, проналазе књигу на полици уз помоћ сигнатуре, препознају и 

објашњавају елементе каталошког описа и умеју да пронађу књигу помоћу каталога 

школске библиотеке.
13

Будући да су у петом разреду упознајући сигнатурне ознаке 

упознали и систем означавања ученичког фонда (пре свега књижевних дела) узрасним 

ознакама, у шестом разреду упознају се са УДК системом, што им служи за 

проналажење научно-популарне и друге некњижевне литературе у школској, али и 

проналазак свих врста литературе у другим врстама библиотека у земљи и свету. Нови 

појам са којим библиотекар упознаје ученике шестог разреда јесте предметна ознака, а 

све у сврху упознавања различитих начина потраге за потребним информацијама. 

Седми разред је моменат када школски библиотекар ученика упознаје са правилном 

употребом литературе у смислу цитирања извора знања и израдом библиографских 

бележака и важношћу поштовања интелектуалног власништва и ауторских права. С 

обзиром на то да се са каталогом школске библиотеке ученици срећу раније, седми 

разред је моменат када их треба упознати и са каталозима других библиотека и 

проналаском информација о доступности одређене грађе у тим библиотекама. На крају, 

током седмог разреда ученик треба да уме да разликује штампани и електронски облик 

часописа. У осмом разреду школски библиотекар ученике упознаје са системом и 

улогом појединих врста библиотека у земљи и свету, а током осмог разреда од ученика 

се очекује да се самостално налази у мору информација које га окружују.  

Осим што се баве реализацијом оног што је формално прописано као њихова 

васпитно-образовна делатност, школски библиотекари врло често су први на линији 

одбране када су у питању хитне (не)стручне замене за све наставнике у школи.Ова 

појава има своје добре и лоше стране. Добра страна лежи у чињеници да је образовање 

библиотекара обично широко, с обзиром на формално образовање на студијама 

библиотекарства које је обично усмерено на друштвена знања и пренос информација. 

Поред, или боље рећи пре студија библиотекарства, многи школски библиотекари 

завршили су и неке друге студије, обично наставничког усмерења, што се посебно 

односи на колегинице и колеге са више стажа који су се у неком моменту свог рада 

одлучили на допунске или ванредне студије библиотекарства, што због жеље за 

променом радног места, што из нужде, с обзиром на смањење фонда часова свог 

наставног предмета и слично. Исто тако, постоје и млађи школски библиотекари који 

су библиотекарство студирали као двопредметне студије са још неким наставничким 

усмерењем, па су на тај начин свакако постигли потребне педагошко-психолошке и 

дидактичко-методичке компетенције, али и ширину, па чак и дубину знања. У оба 

наведена случаја може да се изведе закључак да је школском библиотекару веома лако 

                                                           
13

Будући да већина шкплских библиптека у Републици Хрватскпј кпристи некп пд спфтверских решеоа за 
фпрмалну и садржајну пбраду грађе, већина тих спфтвера кап ппцију нуди и пнлајн каталпг шкплске 
библиптеке, па пптреба за израдпм и кпришћеоем традиципналнпг папирнпг каталпга данас изпстаје. 
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да се снађе у ситуацији када треба да мења своје колеге ad hoc. У свему томе огледа се 

добра страна, кроз поверење руководства школе, јер ће поверену замену школски 

библиотекар обавити прилично квалитетно, или оно што чини лошу страну овог потеза 

– немогућност бољег решења у датом тренутку. Лоша страна гурања школског 

библиотекара у хитне замене лежи у чињеници да и дан-данас, нажалост, руководство 

школе веома често посао школског библиотекара посматра као нешто што се може 

сместити у страну и у односу на шта сви други васпитно-образовни послови у школи 

имају приоритет. У сваком случају, колегијалност коју школски библиотекари том 

приликом исказују, допринос који дају школској заједници и својом вољом и својом 

сналажљивошћу, знањима и компетенцијама, али и рад на властитом целоживотном 

образовању немерљив је и може да се сажме у јединственој изјави која сама по себи 

много говори: „Библиотекари су другари.“
14

 

 

Културна и јавна (друштвена) делатност 

Премда је културна и јавна делатност школског библиотекара и библиотеке 

одвојена као посебан сегмент рада школског библиотекара, немогуће је у потпуности је 

раздвојити од васпитно-образовног рада, с обзиром на то да се сва три сегмента рада 

врло често међусобно преплићу и надопуњавају. Оно што школски библиотекари раде 

под окриљем културне и јавне делатности, свакако се уклапа у законске оквире, али их 

истовремено врло често надилази. У многим срединама управо школска библиотека је 

најактивнији носилац културне и друштвене делатности школе, а у мањим срединама 

чак и јавног друштвеног живота заједнице. У овом поглављу неће бити говора о томе 

шта све школски библиотекари раде у оквиру ове делатности, већ ће нагласак бити 

стављен на реализације различитих пројеката који садржајно могу да се сврстају у 

васпитно-образовни рад, али карактерно дефинитивно чине огромну јавну мрежу 

сарадње школских библиотекара међусобно, али и њихове сарадње са другим 

установама и појединцима.  

У Републици Хрватској постоји више удружења која у својим редовима 

окупљају библиотекаре. Међутим, свега два удружења баве се конкретно питањима 

школских библиотекара. Њихова подручја рада и делатности међусобно се не преплићу 

и не сукобљавају, тако да оба удружења, обухватајући различите домене рада школског 

библиотекара, својим деловањем доприносе јачању струке и улоге школског 

библиотекара у јавности. Једно од њих, Хрватско удружење школских библиотекара 

(HUŠK), као један од најважнијих својих циљева
15

 истиче промоцију струке у јавности, 

док друго, Хрватска мрежа школских библиотекара
16

(HMŠK), апострофира умрежавање 

и међусобно заједничко деловање школских библиотекара путем различитих 

пројектних активности.  

Школски библиотекари широм Хрватске као ментори ученицима активно су 

укључени у бројне пројекте којима је основни циљ подстицање ученика на развијање 

                                                           
14

Георгиев, Елизабета. Усмено саопштење. Загреб, 15. 11. 2019.  
15

Упор. Statut Hrvatske udruge školskih knjižničara. 15. 4. 2015. http://www.husk.hr/o-nama/statut/ 

(приступљено 19. 12. 2020.)  
16

Упор. Statut Hrvatske mreže školskih knjižničara. 11. 5. 2017. 

https://sites.google.com/a/knjiznicari.hr/knjiznicari/skupstina/7-skupstina/statut (приступљено 19. 12. 2020.) 

http://www.husk.hr/o-nama/statut/
https://sites.google.com/a/knjiznicari.hr/knjiznicari/skupstina/7-skupstina/statut
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читалачке културе, љубави према књизи и читању и развијање читалачке писмености. 

Неке од тих пројеката
17

 нуде нетом споменута и друга
18

 удружења, али и поједине 

издавачке куће
19

и званичне институције, као што су Министарство културе и медија и 

Министарство науке и образовања.
20

Поред наведеног, добар део библиотекара укључен 

је и у међународне Еразмус плус и е-твининг пројекте, а у многима од тих пројеката су 

и аутори. Међу најзаступљенијим пројектима, манифестацијама и кампањама које се из 

овог домена спроводе у школским библиотекама у Хрватској су: Čitamo mi, u obitelji 

svi; Tulum s(l)ova; Čitanjem do zvijezda;Mreža čitanja;Lektira na mreži; Naša mala 

knjižnica;Nacionalna kampanja Čitaj mi!;Nacionalni kviz za poticanje čitanja;AMORES; 

Mjesec hrvatske knjige; Noć knjige. Многи библиотекари у својим школама спроводе и 

своје, школске пројекте, путем којих на различите начине доприносе развоју 

читалачких навика и/или информационих компетенција међу ученицима.  

 

Школске библиотеке у новој образовној реформи 

Најава почетка реформе образовања под називом Свеобухватна курикуларна 

реформа (хрв. Cjelovita kurikularna reforma), која је у коначници започета током 2015. 

године када су формирани тимови који су се бавили општим и посебним курикуларним 

документима, обрадовала је и школске библиотекаре јер су прве назнаке реформе 

наговештавале и важну улогу школског библиотекара, с обзиром на то да је у 

документу под називом Предлог оквира националног курикулума
21

 наведено да ће 

посебни национални курикулуми бити израђени, између осталог, и за школске 

библиотеке. Међутим, две и по године касније, у документу под називом Национални 

курикулум за основношколско васпитање и образовање, верзија која је предложена 

након јавне расправе,
22

 али званично никад није потврђена, школска библиотека не 

спомиње се ни једном једином речју, што је школске библиотекаре оправдано 

уплашило да се на њих након образовне реформе, једноставно речено, не рачуна.  

                                                           
17

Упор. Lazić, Bojan. Hrvatska mreža školskih knjižničara : predstavljanje udruge. // Dani hrvatske knjige i 

riječi : zbornik radova s meĎunarodnog savjetovanja knjižničara 2018. godine / priredila Katarina Čeliković. 

Subotica: Hrvatska čitaonica : Zavod za kulturu vojvoĎanskih Hrvata, 2019. str. 61-73.и Štimec-Sajko, Ivana. 

Predstavljanje aktivnosti, projekata i rada udruge Hrvatska mreža školskih knjižničara. // XXX. Proljetna škola 

školskih knjižničara Republike Hrvatske : zbornik radova / urednice Goranka Braim Vlahović, Adela Granić. 

Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2018., str. 323-330. 

https://www.azoo.hr/app/uploads/uvezeno/datoteke/tradicija-i-suvremenost-u-radu-sk-1538658980.pdf 

(приступљено 18. 12. 2020.) 
18

Упор. Projekti poticanja čitanja. Hrvatsko čitateljsko društvo. http://hcd.hr/poveznice/projekti-poticanja-

citanja/ (приступљено 20. 12. 2020.) 
19

Упор. Naša mala knjižnica. https://nasamalaknjiznica.org/ (приступљено 20. 12. 2020.)  
20

Упор. Ruksak pun kulture. https://min-kulture.gov.hr/ruksak-pun-kulture-16272/16272 (приступљено 20. 12. 

2020.) 
21

Упор. Prijedlog okvira nacionalnog kurikuluma, 20. 6. 2016. http://www.kurikulum.hr/wp-

content/uploads/2016/06/Prijedlog-Okvira-nacionalnoga-kurikuluma-nakon-javne-rasprave.pdf (приступљено 

20. 12. 2020.) 
22

Упор. Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje : prijedlog nakon javne rasprave, 26. 10. 

2018. 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/NacionalniKurikulum/NacionalniKurikulumi/Naci

onalni%20kurikulum%20za%20osnovno%C5%A1kolski%20odgoj%20i%20obrazovanje.pdf (приступљено 20. 

12. 2020.) 

https://www.azoo.hr/app/uploads/uvezeno/datoteke/tradicija-i-suvremenost-u-radu-sk-1538658980.pdf
http://hcd.hr/poveznice/projekti-poticanja-citanja/
http://hcd.hr/poveznice/projekti-poticanja-citanja/
https://nasamalaknjiznica.org/
https://min-kulture.gov.hr/ruksak-pun-kulture-16272/16272
http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/06/Prijedlog-Okvira-nacionalnoga-kurikuluma-nakon-javne-rasprave.pdf
http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/06/Prijedlog-Okvira-nacionalnoga-kurikuluma-nakon-javne-rasprave.pdf
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/NacionalniKurikulum/NacionalniKurikulumi/Nacionalni%20kurikulum%20za%20osnovno%C5%A1kolski%20odgoj%20i%20obrazovanje.pdf
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/NacionalniKurikulum/NacionalniKurikulumi/Nacionalni%20kurikulum%20za%20osnovno%C5%A1kolski%20odgoj%20i%20obrazovanje.pdf
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Почетком фронталне примене нових курикулума, најпре у првом и петом 

разреду основне и првом разреду средње школе, током школске 2019/2020.године, 

премда још увек нема формалних смерница за рад школских библиотекара, свима је 

постало јасно да школска библиотека и школски библиотекар и даље функционишу 

неометано, да су и даље важан фактор у васпитању и образовању ученика основне 

школе и да нема назнака да ће убудуће бити деградирани на било који начин. Школски 

библиотекари и даље спроводе своје активности, у већој мери на исти начин као што је 

то и до сада било, али уз додатне активности које се тичу заједничког рада са свим 

наставницима и стручним сарадницима, посебно приликом остваривања очекивања 

одређених међупредметних тема.
23

Управо међупредметне теме отвориле су додатне 

могућности и какве-такве смернице рада школског библиотекара у средњој школи, 

будући да формалних смерница за средње школе по питању делокруга рада школског 

библиотекара до сада није било и њихов рад сводио се буквално на сналажљивост и 

креативност појединца, као и вољу колега за остваривање међусобне сарадње.  

Од свих међупредметних тема школске библиотеке експлицитно се спомињу у 

две: Учити како учити и Употреба информационе и комуникационе технологије. У обе 

доста очекивања међупредметних тема које треба остварити са ученицима упућују на 

рад у простору школске библиотеке, са школским библиотекаром или библиотечком 

грађом, претраживање информација, или садрже препоруке за остваривање појединих 

очекивања које упућују на сарадњу наставника који их остварује са школским 

библиотекаром. Важно је напоменути да је у тим који је радио на стварању курикулума 

међупредметне теме Употреба информационе и комуникационе технологије, била 

укључена и Драженка Станчић, библиотекарка Основне школе „Иванец“, а у стварање 

међупредметне теме Учити како учити Јасна Милички, библиотекарка Основне школе 

„Марија Бистрица“ из Марије Бистрице, што је сигурно у великој мери допринело 

разумевању важности улоге школског библиотекара у образовном процесу и 

адекватном смештању школске библиотеке у формално-правне оквире васпитања и 

образовања.  

Скоро па невероватно звучи чињеница да у курикулуму наставног предмета 

Хрватски језик, школске библиотеке скоро уопште нема – спомиње се тек на два места 

и  то у контексту сарадње наставника хрватског језика и школског библиотекара у 

сврху примене разноврсних стратегија учења, те могућности заједничке сарадње 

приликом стварања одређених образовних материјала. Тек курикулуми наставних 

предмета Чешки језик,
24

 Мађарски језик,
25

 Италијански језик
26

 и Српски језик,
27

 који су 

                                                           
23

Упор. MeĎupredmetne teme. https://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/(приступљено 20. 12. 2020.) 
24

Уппр. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom 
na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A), 26. 11. 2019. // Narodne novine 
114/2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_114_2282.html(приступљенп 20. 12. 2020.) 
25

Уппр. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju 
školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A), 17. 7. 2020. 
// Narodne novine 83/2020. https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_83_1555.html(приступљенп 20. 12. 2020.) 
26

Уппр. Kurikulum nastavnoga predmeta Talijanski jezik i Talijanski jezik i književnost s nastavom na jeziku i 
pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A). https://skolazazivot.hr/wp-
content/uploads/2020/07/TJ_kurikulum_modelA-1.pdf(приступљенп 20. 12. 2020.) 

https://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_114_2282.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_83_1555.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_83_1555.html
https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/07/TJ_kurikulum_modelA-1.pdf
https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/07/TJ_kurikulum_modelA-1.pdf
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намењени реализацији у оквиру наставе на језику и писму припадника четири 

националне мањине чији су ово аутохтони језици, школској библиотеци дају велики 

значај. Аутор овог рада нема информацију о остала три наставна предмета, али је током 

јавне расправе у вези са курикулумом наставног предмета Српски језик, дао одређене 

напомене и предлоге за интегрисање садржаја библиотечко-информационог васпитања 

и образовања у курикулум овог предмета, а чланови радне групе за израду тог 

курикулума већину тих предлога су и уважили. Из наведеног може се закључити да, 

премда се не ради о великом броју школа у Републици Хрватској, програм рада 

школског библиотекара ипак је успешно заживео и у формалним документима 

проглашеним у склопу нове реформе образовања.  

 

Стручно усавршавање школских библиотекара 

Према позитивним законским решењима у Републици Хрватској, школски 

библиотекари, као и остали васпитно-образовни радници, имају право, али и обавезу да 

се редовно стручно усавршавају. Развој нових технологија допринео је и развоју 

широког спектра могућности за стручно усавршавање, а наглом порасту количине 

разних облика стручног усавршавања на даљину, допринела је и пандемија корона 

вируса. Но, и пре појаве пандемије, школски библиотекари усавршавали су се на 

неколико различитих нивоа и облика усавршавања.  

Основни облик обавезног стручногусавршавања јесте учествовање у раду 

жупанијских
28

 стручних актива школских библиотекара. До пре неколико година 

обавезна је била организација четири актива, док се уназад неко време организују два 

до три актива годишње унутар једне жупаније. Повремено се организују 

међужупанијски активи, који су по питању обавезног стручног усавршавања 

изједначени са стручним скупом на државном нивоу. Организатор свих жупанијских и 

међужупанијски актива јесте Агенција за васпитање и образовање (хрв. Agencija za 

odgoj i obrazovanje – AZOO), која је и организатор једног стручног скупа на државном 

нивоу – Пролећне школе школских библиотекара (хрв. Proljetna škola školskih 

knjižničara – PŠŠK) која се, иначе, организује још од 1988. године.
29

 На свим овим 

скуповима предавачи су углавном школски библиотекари у вишим стручним звањима, 

али међу предавачима се нађу и они који се не сврставају у ту категорију, али 

квалитетно раде свој посао и могу да покажу квалитетне примере из праксе, као и 

спољни сарадници међу којима су врхунски стручњаци из света библиотекарства, 

односно предавачи ван библиотекарске струке. Треба напоменути и да један од 

значајнијих годишњих стручних скупова на државном нивоу, уз бројне округле 

столове, свакако организује и Хрватско удружење школских библиотекара.
30

 

                                                                                                                                                                                     
27

Уппр. Kurikulumi nastavih predmeta Srpski jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na jeziku i diriličnom 
pismu srpske nacionalne manjine (Model A) i Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama (Model C). 
https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/06/SJ_kurikulum.pdf(приступљенп 20. 12. 2020.) 
28

Жупанија је у Републици Хрватскпј највиши пблик регипналне сампуправе, чему је дпнекле пандан 
пкруг кап јединица сампуправе у Републици Србији.  
29

Udina, Korina. Pogled u bududnost školske knjižnice. Knjižničar/Knjižničarka 7., br. 7(2016), str. 44. 
https://hrcak.srce.hr/232880(приступљенп 21. 12. 2020.) 
30

Уппр. Hrvatska udruga školskih knjižničara. www.husk.hr (приступљенп 22. 12. 2020.) 

https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/06/SJ_kurikulum.pdf
https://hrcak.srce.hr/232880
http://www.husk.hr/
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Школски библиотекари могу да се усавршавају и на стручним скуповима Центра 

за стално стручно усавршавање који делује у склопу Националне и универзитетске 

библиотеке у Загребу (хрв. Nacionalna i sveučilišna knjižnica – NSK). Док се на 

скуповима у организацији AZOO-а иHUŠK-а углавном расправља о темама из подручја 

васпитно-образовне и културне и јавне делатности, семинари Центра усавршавају 

школске и друге библиотекаре у темељним областима библиотечке струке. Поред тога, 

усавршавање је могуће и на бројним стручним скуповима, семинарима, симпозијумима, 

конференцијама и округлим столовима у организацији Хрватског библиотекарског 

друштва (хрв. Hrvatsko knjižničarsko društvo – HKD), његових регионалних подружница 

и свих секција које делују у склопу друштва, без обзира да ли су намењене популацији 

школских или и других библиотекара.  

Током образовне реформе уследио је и низ едукација како за школске 

библиотекаре тако и за остале васпитно-образовне раднике путем домаће образовне 

платформе Лумен (Loomen) која је базирана на систему Мудл (Moodle) и функционише 

по принципу масовних отворених онлајн курсева (енг. Massive Open Online Courses – 

MOOC). Усавршавање на Лумену, организовано у десетак целина, односно тематских 

поглавља, за циљ је имало да на мала врата уведе васпитно-образовне раднике у 

Републици Хрватској у суштину реформе образовања и све појединости које се уз њу 

вежу. Но, поред тога, ова платформа у широкој је употреби и у друге образовне сврхе, 

па своје виртуелне учионице које користе за рад са ученицима имају, поред осталих, и 

бројни школски библиотекари.  

Од почетка пандемије интензивирана је и организација вебинара намењеним 

школским библиотекарима, а чији непосредни организатор је виша саветница за 

школске библиотекаре у Агенцији за васпитање и образовање, Адела Гранић. Премда 

се ови вебинари организују одавно, њихов интензитет је почетком рада на даљину 

појачан, па је до данашњег дана (крај децембра 2020. године) организовано њих равно 

100. Ови вебинари, који најчешће трају један час, прилика су пре свега да школски 

библиотекари из целе Хрватске прикажу свој рад другим колегама и вреднују се као 

присуствовање стручном скупу на државном нивоу.  

Школски библиотекари свакако имају право да се усавршавају и на свим другим 

стручним скуповима и образовним платформама у земљи и свету из домена образовања 

и струке, а сва усавршавања која похађају вреднују им се у сврху испуњавања 

законских обавеза, односно напредовања у виша стручна звања.  

 

Школске библиотеке у време пандемије 

Према препорукама Министарства науке и образовања, које су ради 

усклађивања са тренутном ситуацијом више пута мењане и допуњаване, као и према 

смерницама
31

Центра за развој библиотека и библиотекарства Хрватског завода за 

библиотекарство, улога школских библиотека значајније се променила. Током прошле 

                                                           
31

Уппр. Smjernice za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19. http://maticna.nsk.hr/wp-
content/uploads/2020/09/Smjernice-za-rad-s%CC%8Ckolskih-knjiz%CC%8Cnica-u-uvjetima-bolesti-COVID-
19_04092020.pdf (приступљенп 20. 12. 2020.) 

http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/09/Smjernice-za-rad-s%CC%8Ckolskih-knjiz%CC%8Cnica-u-uvjetima-bolesti-COVID-19_04092020.pdf
http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/09/Smjernice-za-rad-s%CC%8Ckolskih-knjiz%CC%8Cnica-u-uvjetima-bolesti-COVID-19_04092020.pdf
http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/09/Smjernice-za-rad-s%CC%8Ckolskih-knjiz%CC%8Cnica-u-uvjetima-bolesti-COVID-19_04092020.pdf
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школске године у једном тренутку сви ученици су наставу почели да прате на даљину, 

док су се у другом ученици разредне наставе вратили у своје учионице. Нову школску 

годину сви су започели у школским клупама, али је развој ситуације из дана у дан 

доносио одређене промене, чему су морали да се прилагоде и стручни сарадници, међу 

којима неминовно и школски библиотекари. Премда је за рад школског библиотекара 

примаран непосредан контакт са корисницима, овај пут то није било остварљиво или је 

морало да буде сведено на минимум, односно апсолутно искључено.  

Своју снагу, агилност, способности и, у коначници, неизоставно важну улогу у 

васпитању и образовању, школски библиотекари исказали су и у овим отежаним 

условима. Препоруке су јасно наглашавале да је приоритет у васпитно-образовном раду 

проналазак извора знања који су доступни на интернету, уз обавезно поштовање 

ауторских права, а препорука је наводила и да по овом питању школски библиотекари 

треба да дају подршку свим ученицима и колегама. Остале препоруке апострофирале су 

едукацију колега и ученика, али и лично стручно усавршавање, те јачање видљивости 

школске библиотеке на мрежним страницама школе. Стручна делатност овим је 

стављена у страну јер је на даљину било скоро немогуће да се спроводи. Културна и 

јавна делатност задржала се и овај пут у прописаним оквирима, али такође у онлајн 

окружењу.  

Једна од смерница за реализацију културне и јавне делатности наводила је 

упућивала је на сакупљање и организацију веза на изворе осталих библиотека с 

образовним и забавним садржајима који су намењени деци.
32

 Ово је изазвало 

експанзију израде виртуелних школских библиотека, што је рад школских 

библиотекара, видљивост школских библиотека у јавности и интеракцију са 

корисницима на даљину подигло на хвале вредан ниво који до тада у хрватском 

школском библиотекарству никада није показан. Ради лакшег прегледа свих 

виртуелних активности школских библиотекара, Хрватска мрежа школских 

библиотекара је све виртуелне библиотеке сабрала и приказала на свом образовном 

репозиторијуму.
33

 

Припремајући се за могући прелазак на наставу на даљину, Министарство науке 

и образовања најпре је покренуло програм снимања видео лекција које су у склопу 

пројекта Школа на трећем емитоване на трећем програму Хрватске радио-телевизије. 

Убрзо су у снимање видео лекција од куће, помоћу личне информатичкее технологије, 

укључени бројни наставници свих наставних предмета, али и неколицина стручних 

сарадника. Највећи допринос васпитно-образовном раду на даљину, од почетка 

пандемије до данас, међу свим стручним сарадницима, дали су управо школски 

библиотекари и то активним учествовањем у тиму за спровођење реформе у склопу ког 

су снимали видео лекције које су представљале интеграцију садржаја међупредметних 

тема Учити како учити и Употреба информационе и комуникационе технологије са 

садржајима наставних предмета Хрватски језик и Српски језик. Свега шест школских 

библиотекара, Денис Винцек, Дејан Шиптар, Јосип Стрија, Драженка Станчић, Мона 
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Уппр. Истп, стр. 7.  
33

Уппр. Renid, Zorka; Strija, Josip. Virtualne na jednom mjestu! 
http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/Virtualne_na_jednom_mjestu! (приступљенп 21. 12. 2020.) 

http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/Virtualne_na_jednom_mjestu
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Отман и Бојан Лазић, снимило је укупно 45 видео лекција
34

 намењених ученицима свих 

разреда основних и средњих школа. Важно је напоменути да су од наведеног броја 

четири видео лекције, чији аутор је аутор овог рада, снимљене и на хрватском и на 

српском језику, што чини једине видео лекције стручних сарадника снимљене у сврху 

реализације наставе на даљину за припаднике националних мањина.  

 

Закључак 

Школско библиотекарство у Републици Хрватској, премда као идеја са 

развојним циљевима постоји још од осамдесетих година прошлог века,
35

 свој процват 

доживљава тек током последње две образовне реформе, када су школски библиотекар и 

његова улога оправдано препознати као важан фактор васпитно-образовног процеса и 

један од основних чинилаца припреме ученика за друштво знања и целоживотно учење. 

Данас слободно може да се каже да је школска библиотека, на челу са школским 

библиотекаром као стручним сарадником, у Републици Хрватској достигла веома 

завидан ниво у односу на многе европске и светске земље у којима школско 

библиотекарство још увек није довољно цењено. Школске библиотеке чине најбројнију 

врсту међу свим библиотекама у библиотечком систему и њихови запосленици 

библиотекарство као струку изврсно заступају како у земљи, тако и у иностранству, те 

својим доприносом и достигнућима могу да буду узор колегама широм света. Све што 

су школски библиотекари постигли током низа година борбе за свој положај и што су 

за образовни систем Републике Хрватске учинили посебно током ових тешких времена, 

у најмању руку заслужује поштовање. Остварујући циљеве свог рада, делујући 

свестрано и у школи и у заједници, залажући се за изградњу информационо 

описмењеног друштва и несебично делећи своје знање са другима, чине нит која 

успешно међусобно повезује све васпитно-образовне факторе и школску библиотеку 

снажно поставља у средиште сваке школе, информационо, медијско, културно и 

образовно, а врло често и физичко. 

Значај школских библиотека могао би да се сажме и у констатацији да је 

школска библиотека „место где се ученик дружи с књигама и другим ученицима, 

побољшава радне навике, пише домаће задатке, проналази потребне податке и 

литературу за наставу те испуњава слободно време путем тихог слушања музике, 

гледања омиљених анимираних и играних филмова, коришћење дидактичког 

материјала и истраживање мреже. … укључивање у рад и помагање стручном 

сараднику библиотекару.“
36

 

У школским библиотекама данас, за разлику од зачетака школског 

библиотекарства, скоро апсолутно је заступљен кадар са одговарајућим 

квалификацијама. Све више је и оних који својим успесима у раду и ваннаставним 

                                                           
34

Уппр. Strija, Josip. Škola za život – Videolekcije školskih knjižničara. 
http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/%C5%A0kola_za_%C5%BEivot_-
_Videolekcije_%C5%A1kolskih_knji%C5%BEni%C4%8Dara (приступљенп 21. 12. 2020.)  
35

Уппр. Udina, Korina. Нав. делп.(приступљенп 21. 12. 2020.) 
36

Уппр. Zubac, Andreja; Tufekčid, Anita. Informacijska pismenost u svijetu i Hrvatskoj – rad školskoga knjižničara 
u osnovnoj školi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 4(2014), str. 227.https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-
bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/103/98 (приступљенп 21. 12. 2020.) 

http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/%C5%A0kola_za_%C5%BEivot_-_Videolekcije_%C5%A1kolskih_knji%C5%BEni%C4%8Dara
http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/%C5%A0kola_za_%C5%BEivot_-_Videolekcije_%C5%A1kolskih_knji%C5%BEni%C4%8Dara
https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/103/98
https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/103/98
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активностима постижу високе резултате и бележе разне успехе, многа признања и 

награде. Према најсвежијим подацима
37

 које је за потребе излагања на јубиларном 

стотом вебинару у својој организацији изнела саветница за школске библиотекаре, у 

Републици Хрватској запослено је укупно 1276 стручних сарадника библиотекара, од 

чега у основним школама 857, у средњим 388, у музичким и уметничким школама 10, у 

центрима за васпитање и образовање 12, те у ђачким домовима 9. Од укупног броја 

школских библиотекара, њих 158 промовисано је у више стручно звање,
38

 од чега је по 

79 стручних сарадника ментора и стручних сарадника саветника.  

Пред хрватским школским библиотекарством, које заиста може да послужи као 

узор многим другим државама и њиховим образовним системима, несумњиво је светла 

будућност.  
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