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Сажетак: Друштво школских библиотекара Србије већ три године реализује акцију 

„Читајмо гласно,” која је прва национална промоција читања. Подстицање читања као 

компетенције значајне за целоживотно учење треба да постане значајна тема за целокупно 

друштво. Школски библиотекари овом акцијом скрећу пажњу и на свој рад и свакодневне 

активности које спроводе са децом и младима.  

 

Кључне речи: акција ДШБС „Читајмо гласно“, подстицање читања, целоживотно учење, 

школска библиотека, задаци школског библиотекара 

 

 

 

„Читајмо гласно” прва је национална промоција читања коју је покренуло Друштво 

школских библиотекара Србије 2018. године. На позив Управног одбора, а на иницијативу 

ауторке текста, ова акција спроведена је први пут поводом Међународног дана матерњег 

језика, 22. фебруара. Прикључили су се многобројни школски библиотекари основних и 

средњих школа широм земље са својим ученицима.  

 

Циљ ове акције већ три године је да се из школске библиотеке инспиришу деца и 

млади да читају више, да се охрабре да поделе своје уживање у читању и да се заједнички 

покаже да читање доприноси квалитету живота.  

 

Предлог Друштва школских библиотекара Србије за реализовање ове акције јесте 

од тада сличан: да се гласно чита са ученицима у школској библиотеци, у учионици, 

испред школе, на игралишту, у парку, на тргу, на ливади, на нивоу школе или 

удруживањем са другим школама... Предложено је читање наглас омиљених стихова, 

цитата, делова омиљених књига, као и разговор о прочитаном. Такође се могу позивати 

гости: писци, издавачи, родитељи, баке и деке ученика, учитељи и наставници, 

представници установа и удружења која афирмишу културу и уметност, уметници, 

представници локалне заједнице, као и представници медија. Предложено је и да читање 

почне у 5 до 12 (11.55), што би симболично представљало крајње време да се окренемо 

неговању књиге и културе уопште, као и бирање одговарајућег слогана, који би сликовито 

описао акцију. 

mirjanarp@ptt.rs
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Друштво школских библиотекара Србије податке је о броју школа учесница 

анализирало је на основу кратког извештаја које су углавном слали школски 

библиотекари, али укључили су се и многобројни наставници и директори школа, који су 

препознали важност ове активности. Забележени тренуци гласног читања дељени су на 

друштвеним мрежама, постављани на сајтове школа, пропраћени у средствима јавног 

информисања. Многи прилози објављени су на веб-сајту и Фејсбук страници Друштва, 

међутим сем табеле школа учесница и података о реализатору (било школском 

библиотекару, или наставнику, другом стручном сараднику) 2018. године није било 

података о броју ученика који су били укључени. 

 

Циљ реализовања ове заједничке активности школских библиотекара Србије - 

подстицање читања, као и неговање матерњег језика, повезивање школске библиотеке и 

школе са локалном заједницом, повезивање са установама и удружењима која се баве 

афирмисањем културе и уметности, као и промоција рада и сарадње школских 

библиотекара, био је у потпуности остварен. 

 

Школски библиотекари својим многобројним активностима свакодневно показују 

да су школске библиотеке корисна и забавна места где се учи, траже информације, раде 

домаћи задаци, пишу семинарски, матурски радови и, пре свега, читају књиге. Али овом 

заједничком једнодневном акцијом указали смо јавности на значај књиге, читања и 

школске библиотеке. Мноштво прилога о гласном читању нашло се на сајтовима многих 

школа, а такође и у средствима информисања, на интернет порталима, у штампаним 

медијима, емитован је и значајан број тв прилога широм Србије.  

 

Друга национална промоција читања 2019. спровела се 28. фебруара, поводом 

Националног дана књиге (који се обележава од 2013. године). Услед проглашења 

епидемије грипа, одложен је почетак II полугодишта. Друштво школских библиотекара 

Србије није, као први и трећи пут, позвало школске библиотекаре у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја преко школских управа, па је 

одзив био мањи, за око трећину. Свакако да има ангажованих школских библиотекара, 

који се самостално укључују у активности Друштва школских библиотекара Србије, није 

им потребан допис Министарства просвете да реализују активности заједничке промоције 

читања, јер је један од основних задатака школског библиотекара да „развија и негује 

навику читања и коришћења школске библиотеке код ученика и наставника.“
1
На сву 

срећу, могли смо видети да и даље постоје заиста подстицајни примери – поједине наше 

колеге, школски библиотекари, организовали су акцију „Читајмо гласно“ на нивоу целе 

школе. Према достављеним подацима, а има колега који нам нису послали табеле са 

подацима о броју учесника, школски библиотекари 2019. године читали су гласно са 2349 

ученика, а пратило их је 175 гостију – учитеља, наставника, писаца, родитеља... 

 

„Некад је за боље разумевање прочитаног потребно променити угао гледања...“ 

Ово је прва реченица која је стигла на мејл Друштва школских библиотекара Србије 

поводом реализације друге заједничке акције школских библиотекара „Читајмо гласно” 

2019. године. Можда она најбоље осликава наш положај и говори нам шта треба да 

                                                           
1
 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, Службени гласник РС – Просветни гласник 
бр. 5/2012: 32. 
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учинимо: потребно је да променимо угао гледања – на себе, на свој посао, на свој 

положај... Потребно је да се наметнемо (својим активностима и радом) да би и други 

актери у образовно-васпитном процесу, од колега у школи до ресорног Министарства, 

схватили улогу и предности развијеног школског библиотекарства за децу од најранијег 

узраста због целоживотног учења. 

 

Трећа национална промоција читања ове 2020. реализовала се опет 28. фебруара, 

поводом Националног дана књиге. Према достављеним подацима (а има колега који нам, 

наравно, опет нису послали табеле са подацима о броју учесника, већ само фотографије и 

видео снимке), школски библиотекари 2020. године читали су гласно са 11088 ученика, а 

било је и 806 гостију – учитеља, наставника, писаца, родитеља, бака... Скоро 12000 

учесника у акцији „Читајмо гласно“ је импозантна бројка, која нас радује јер заједно смо 

јачи и уочљивији и наше заједничко читање вреди више. Циљ ове заједничке активности - 

подстицање читања, афирмисање културе и уметности, као и промоција рада и сарадње 

наставника, учитеља и школских библиотекара, остварен је у потпуности.  

 

Списак свих школа које су Друштву послале своје извештаје и прилоге могу се 

видети на сајту ДШБС, као и фото и видео албуми који дочаравају део атмосфере наше 

заједничке акције гласног читања, као и многобројне креативне приступе заједничком 

промовисању (гласног) читања. 

 

 

Промоција културе читања треба да је централна обавеза сваке школске 

библиотеке. Без основних вештина читања, не можемо на задовољавајући начин савладати 

многе друге вештине. Читање у нашем друштву знања и информација је незаобилазно. 

Читалачка писменост сматра се једном од основних компетенција за учење и развој. 

 

Поред промоције читања књига, данас школски библиотекари имају додатну 

мисију – да створе компетентне младе људе који могу сами да се крећу кроз велике токове 

информација, и да те младе науче како сами да изаберу одговарајућу међу многобројним 

информацијама. На овај начин, ученици се оспособљавају за учење које се никада не 

завршава. 

 

И индивидуално и групно, читање има важно место у школи и школској 

библиотеци. Сваки разговор након читања књиге омогућава процењивање, учење, 

разумевање. Ученици треба да сазнају да књиге не садрже само информације, нити служе 

само за учење, него треба у школској библиотеци да увиде да је читање поред тога и 

забавно и пријатно. Ми, школски библиотекари, свакодневно смо међу књигама и желимо 

да се број оних који читају ради задовољства повећава. Желимо да младе (на)учимо 

читати читањем. Верујемо да се све мења када читамо. 

 

Улога библиотекара у стварању читаоца један је од најузбудљивијих и најдивнијих 

момената посла школског библиотекара. Улажемо свакодневно много љубави према свом 

послу, пре свега, али и много рада и сарадње у образовање, васпитање, културу или, 

једноставно, у развијање навика за уживање у читању добрих књига. 
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Врло важна чињеница је што се подстицањем читања мотивишу ученици на 

коришћење књиге како за учење, тако и на истраживање различитих извора у школској 

библиотеци, па и изван ње, а све у сврху целоживотног учења које је императив 

данашњице, с обзиром на знатан и све бржи развој технологије и науке. 

 

Поред тога што обогаћује школски живот, библиотека чини да школа буде место у 

које ученици радо долазе. Код деце и младих развија љубав према читању и према 

култури уопште, а самим тим формира критичко мишљење и успоставља систем 

вредности. 

 

Акцијом „Читајмо гласно“ успешно промовишемо књигу, културу читања и 

читалачку писменост, али такође скрећемо пажњу јавности на лепоту и значај наше 

професије. 

 


