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Сажетак: На 48. Светском конгресу школских библиотекара, одржаном 2019. године у 

Дубровнику, први пут су учествовали школски библиотекари из Србије и кроз свој рад 

представили активности школских библиотекара Србије. Учешће на конгресу омогућило је 

размену идеја, укључивање у светске токове, нова знања. 

 

Кључне речи: Светски конгрес школских библиотекара, школски библиотекари, савремени 

токови школског библиотекарства 

 

 

 

Као да смо знале да ће пандемија корона вируса онемогућити свако путовање (мада 

то, наравно, није једини разлог због ког не бисмо учествовале на конференцији у Тексасу 

2020. године), колегиница Мирјана Радовановић Пејовић и ја, обе школски библиотекари 

ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, биле смо учесници Светског конгреса школских 

библиотекара, 48. по реду, одржаном у Дубровнику од 21. до 25. октобра 2019. године, а 

који је организовало Међународно удружење школских библиотекара (ИАСЛ) и Хрватска 

удруга школских књижничара (под покровитељством Министарства знаности и 

образовања и Министарства културе Републике Хрватске). Овај скуп био је и централна 

светска прослава Међународног месеца школских библиотека 2019. године. Пријавиле смо 

своје учешће са радом „Ко је спреман за школског библиотекара са визијом у Србији”, који 

је одговарао називу конгреса „Окупљање –оснаживање – трансформација: школске 

библиотеке”. И биле смо пресрећне. Једини смо школски библиотекари из Србије који су 

икада учествују на овом највећем светском скупу школских библиотекара. Надамо се, 

убудуће не и једине. 

 

anadukovic4@gmail.com
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Сам конгрес, коме је присуствовало 240 учесника из 44 земље света,  показао је  да  

школски библиотекар у свету већ има то заслужено место. Велике су разлике, као 

уосталом и у многим другим областима школства, у положају, утицају, разумевању 

важности рада школског библиотекара. Кроз презентације и истовремене сесије, током 

којих је одржано преко 80 научних и стручних излагања, радионица, интерактивних 

предавања библиотекара широм света, од Јапана и Филипина, до Русије и Турске, од 

Израела и Португалије до Шведске, САД и Аустралије, до Казахстана, Јужноафричке 

републике и Зимбабвеа, остваривали су се циљеви Конгреса: упознавање са тренутном 

праксом у свету и истраживањима школских библиотекара.  Разматрана је улога школске 

библиотеке у дигиталном друштву, представљени различити програми рада, примене 

нових технологија, метода, размењивале се идеје о трансформацији школских библиотека 

и стварале везе за будућу сарадњу. Све је водило истој мисији и визији коју имају сви 

школски библиотекари, а то је одговорити највећем изазову и одржати стабилност 

школских библиотека у савременом добу које носи непрестане промене, тако да су теме  

овог конгреса биле посвећене и укључености библиотекара у све популарнију СТЕМ 

едукацију.  

 

Говорници су били најстручнији, најпознатији и најискуснији познаваоци теорије и 

праксе школског библиотекарства из целог света. Истакнута пленарна предавања, са 

освртом на одрживост школског библиотекарства, одржале су Вања Јуриљ, председница 

Хрватске удруге школских књижничара, и др Иванка Стричевић, професор универзитета у 

Задру. Дерил Тоериен (Head of Library and Archives at Oakham School, England, UK) 

посебно је истакао да знање треба да буде последица намерне и ефикасне сарадње 

учионице и библиотеке, наставника и библиотекара. Предавање са фокусом на безбедност 

Интерактивним радом на предавањима и радионицама, упознали смо се са учешћем 

школских библиотекара у међународним пројектима,  сагледали смо могућности сарадње 

и партнерства, уверили се да је школска библиотека место које свуда у свету ствара 

трендове у приступу ученицима, подучавању и промени перцепције образовања. Фредерик 

Емерот представио је Друштво школских библиотекара Шведске, упознали смо 

перспективе и трендове из Азије, Севги Ариоглу приказала је пример рада средњошколске 

библиотеке у Истанбулу и свој програм обуке за информатичку писменост. „Смештање” 

библиотеке у наставни план и програм представиле су колегинице из Хрватске, са којима 

смо договориле и будућу регионалну сарадњу. 

 

На Конгресу смо, кроз свој рад под називом „Ко је спреман за школског 

библиотекара са визијом у Србији” представиле колегама тренутни положај школских 

библиотекара у нашој земљи, као и активности на промовисању рада школских 

библиотека. Ууказале смо на важност рада у подстицању читања, промоције креативности 

и стваралаштва, али и развијања ученичких компетенција за целоживотно учење. Своја 

размишљања поделиле смо и са водећим истраживачима школског библиотекарства данас, 

попут професора Роса Тода, Мелисе Џонсон, Џенифер Бранч-Муелер, Алберта Бекхорста. 
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Садашња председница Међународног удружења школских библиотекара Американка Кати 

Манк саопштила нам је, на наше неизмерно задовољство, да смо добиле чланарину у 

ИАСЛ и похвалила наше личне напоре да предтсавимо рад школских библиотекара 

Србије. Осим богатог програма, срдачног дочека, учесници Конгреса могли су упознати 

Дубровник и Дубровачку књижницу. Током Конгреса одржан је и низ пратећих програма, 

добровољна хуманитарна аукција (прикупљена су средства за школовање деце Уганде) и 

Међународна изложба књига, на којој су представљена поједина издања Издавачке куће 

„Пчелица”, која је, поред компанија ,,Infosys'', ,,Textil'' и ,,Апотека Кршенковић'' помогла 

наше учествовање на Конгресу. 

 

Светски конгрес школских библиотекара 2019. године потпуно је оправдао свој 

назив. Кроз окупљање школских библиотекара из читавог света, размену искустава, 

оснажујемо се, уједињујемо у заједничким циљевима и самим тим, доприносимо 

трансформацији и прогресу  школског библиотекарства у целини. 


