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Сажетак: Део из дневника школске библиотекарке којa на пријемчив начин описује 

гомилу обавеза школлског библиотекара у само једном радном дану. Од увођења и 

издавања књига, вођења радионица, разговора, до постављања паноа, поделе уџбеника, 

замене часова... све су то послови које библиотекар у школи обавља на тих и 

ненаметљив начин и труди се да увек ,,буде ту''. 

Кључне речи: школски библиотекар, школска библиотека, књиге, пројекти   

 

Јесен у Београду, школска 2020/21. година 

Опет је понедељак, полако корачам ка школи и размишљам о данашњим 

обавезама. Обећала сам да ћу се јавити колегиници из друге школе због програма за 

библиотечко пословање чим стигнем на посао. То значи да и мене ускоро чека унос 

целе библиотеке у рачунар, 14 620 публикација за сада. Треба скинути сваку књигу са 

полице, пресложити, ставити на своје место у одређену групу књижевности.  Потрајаће 

то (бар две године), али такав нам је посао, бити школски библиотекар значи радити 

више послова. Нико не схвата да нисмо само библиотекари у школи, ми пратимо 

наставу, улазимо на замене, сарађујемо са родитељима, а све културне активности и 

дешавања у школи везане су за наш рад.  

Стижем, млађа смена је стално преподне откад смо се вратили у школу, они су 

ревносни посетиоци. Неколико њих, различитог узраста, стоји испред библиотеке и 

чека ме. Имам осећај кривице, не касним, а осећам се као да касним јер су они већ ту. 

Држе књиге у рукама. Отварам библиотеку, желе да уђу као некада сви одједном, али 

не могу, молим их да улазе један по један. Дајем им времена да размисле шта желе да 

узму да читају, за то време спуштам своје ствари, нисам скинула мантил, а почињем да 

радим. Издајем им књиге за читање, некоме лектиру, некоме за разоноду, њих двоје 

остају последњи, желе мало да разговарају. Не могу да им кажем да морам да скинем 

мантил, врућина ми је, не могу у њему да радим. То радим неприметно, док ми они 

причају шта су радили за викенд. Стрпљиво их слушам јер видим да имају потребу да 

ми све кажу. Имам неколико њих који воле да ми испричају доживљаје са својим 

кућним љубимцима. Имам и ја пса, разумем их.  

igraorac@gmail.com
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Звони за први час. Настаје пометња, чује се лупа врата и граја, одједном, све се 

стишава. Чујем кораке, неко долази. То је директор, саопштава да је колегиница 

одсутна. Имам замену у четвртом разреду, треба да пишу састав о јесени. Покушавам 

да им објасним како што боље да напишу састав, како да размишљају, видим да ме 

слушају, да им је то занимљиво. Час траје тридесет минута, довољно да се уради шта 

треба, али мало да се више објашњава. Надам се да ће добро написати саставе. 

Мали одмор је, враћам се журно у библиотеку. Опет испред врата гужва. 

Погледи ме питају где сам јер је одмор кратак. Нема времена за објашњавање, отварам 

библиотеку и издајем књиге. Влада нестрпљење јер сваки час треба да звони. Не смеју 

да се задржавају у библиотеци да не губе време од часа. Њих троје молим да се врате и 

дођу на великом одмору. Имаћемо мало више времена. То је нових троје који такође 

воле да остану мало дуже у библиотеци.  

Други час почиње. Почињем да радим свој посао, данас имам да заведем 

двадесетак нових књига, купили смо нову лектиру за седми разред, „Свемирски змај“ 

Душана Ковачевића. Морам и да прочитам, то ћу вечерас када се све утиша. Почињем 

да радим, имам пола сата до великог одмора. Звони ми телефон, колегиница из друге 

школе зове, јављам се јер морамо да се договоримо за састанак Стручног већа 

библиотекара на нивоу општине. „Читалачка значка“ је такмичење које се већ годинама 

одржава међу нашим школама, деца воле да учествују, а ми се трудимо да одржимо 

континуитет  јер се ту развијају читалачке навике. Ове године не знам шта ће бити, али 

већ имам пријављених десетак такмичара. Нестрпљиво су чекали да се потпишу да 

учествују. Почели смо са часовима у библиотеци, имам две групе од по пет ученика 

средом и четвртком. Када прођу часови у првој групи, долазе и остају да урадимо шта 

треба, друга група стиже касније. „Старим“ такмичарима сам поделила  литературу, 

новим тек треба да објасним како се одвија рад за такмичење, шта читамо и како 

радимо. Читалачки дневници су им од непроцењивог значаја. Како је дивно бити дете. 

Договарам се са колегиницом када ћемо имати састанак. Звони.  

Велики одмор је посебна прича сваког школског библиотекара. Свашта сазнате, 

ко се посвађао у 2/3, кога је јуче болео стомак, коме млађа сестра стално плаче, чији 

тата ради негде далеко, ко није завршио код куће домаћи, ко долази да још нешто 

уради...Стижу и мали читаоци, њима треба посебна пажња јер воле да чују садржај 

књиге и да одлуче да ли ће да је узму на читање. Прваци још нису били у библиотеци, 

треба да имамо организоване часове, али они вире сваки дан. Многи од њих нису били 

никада у библиотеци. За њих је библиотека најзанимљивија просторија у школи. То је 

нека чудна просторија која одудара од једноличности учионица. Од када имамо нове 

полице у наранџастој и зеленој боји које су тако ведре, сви радо улазе. Нема више оних 

браон и металних полица које су биле тако хладне. Занимљив простор много значи за 

привлачење ученика, посебно најмлађих. Свашта бих ја још променила само да их 

привучем да уђу у овај „свет“. Осећам одговорност свога посла јер ако их ми у основној 

школи не приволимо да долазе, после је тешко развијати навике читања. Битно ми је да 

осећају ту пријатност када уђу у библиотеку, постепено онда улазе и крећу у тај свет 

читања сами. Одмор полако пролази, али не и мени, тек сада очекујем навалу. Сви они 

који су ужинали, мало били напољу, врло брзо долазе. Сада их је испред библиотеке 

још више, једна учитељица је задала за читање песме Љубивоја Ршумовића. Бацам 

поглед ка полици, да ли имам довољно књига за све. Не могу да оставим њих двоје без 

лектире, а сви остали да добију. Знам да негде морам да имам још две збирке, њих сам 

склонила јер су корице оштећене. А деца воле нове књиге. Радујем се када купимо нове 
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књиге као и они. Крај одмора је, опет их је остало још троје да мало причају и узму 

књигу. Увек је тако. Знам да им треба тај тренутак пажње и нећу то да им ускратим. 

Трећи час почиње. Настављам започети посао, имам да уведем још десетак 

књига. Треба времена за то. Не могу да правим паузу. Имам план за данас. Пишем 

картон књиге, печатирам трећу, улази девојчица из старије смене. Враћа књигу, каже: 

„Нисте ту у нашој смени, зато сам дошла сада“. Насмејем се, ту сам сваки дан од осам 

до три, али њима је и то кратко. Навикла сам на то. Питам је да ли сада нешто треба, 

каже: „Не знам да ли имате јер је нова лектира, не знам где да је нађем, „Свемирски 

змај“. Нема је на нету.“ Показујем јој књигу у руци, она је изненађено гледа и сва се 

озари. Наравно да имам, морам да имам. Схватам да је нова лектира већ задата за 

читање и да ће и други да долазе. Данас морам све примерке да уведем. Звони, готов и 

трећи час. Опет одмор, чујем табанање кроз ходник и узвик: „Ту је!“. Ухватили су ме.  

Звоно опет, почиње четврти час. Не знам да ли ћу стићи да урадим све што сам 

испланирала. Сваки дан имам осећај да не умем да се организујем, а онда вртим по 

глави шта сам све урадила и нађем се затечена. Стиже ми мејл, колегиница ми шаље 

предлоге шта све треба да урадимо за eTwinning пројекат, ове године тема су нам бајке, 

тачније како нас бајке уче животним и емоционалним вештинама. Нови пројекат, нови 

задаци. Волим то да радим, осећам да пробијамо баријеру стереотипа. Стално се нешто 

ново дешава, али има и много  обавеза. Купила сам нову књигу, српске бајке на 

енглеском језику, превод Тимоти Бајфорда. Књига је одлична, и њу треба да прочитам. 

Прва наша тема биће бајка „Баш Челик“, можда ћемо морати да је и адаптирамо за 

пројекат. Добила сам и списак ученика који ће учествовати у пројекту, по именима 

видим да је више од пола њих некада учествовало на ,,Читалачкој''. Тако ми је драго, то 

ми је доказ да су наставили добрим путем. Без читања нема образовања, шта год 

радили. Одговарам на мејл. Звони. 

Опет одмор, неки иду кући. Пред библиотеком се опет формира мала групица. 

То су они ученици, који су кренули кући и сетили се да у ранцу имају књигу за 

враћање. Добро је, многи „шетају“ књиге од куће до школе данима. Виде нове књиге на 

столу, питају ме када могу да се узму, ја одговарам сутра, а у себи да се надам да ћу 

стићи до сутра да их уведем. Дан ми је тако кратак. Још мало и стиже колегиница из 

ликовног, доноси радове за пано, Дан европског језика је био у суботу. Пано треба 

данас да се постави.  

Почиње пети час. Ускоро прва група завршава. Биће нова гужва, четврти 

разреди раде народне бајке, долазе будући такмичари за ,,Читалачку значку'', имају час 

у библиотеци. Рекла сам им да најаве родитељима да ће се задржати, да понесу 

читалачке дневнике и свеске, да видим да ли су написали биографију Љубивоја 

Ршумовића. Многима није јасно шта треба да ураде, морам да им објасним како да раде 

анализу песама, да дају своје мишљење.  

Пола сата је већ прошло, опет звони. Са звоном су се чули уздаси негодовања и 

то је знак да им ових пола сата значи. Немогуће је да утичем на све, не могу сви да 

постану пасионирани читаоци, али довољно је да утичем на њих неколико у сваком 

разреду. Тако је и наша професионална мисија испуњена.  

Прва група млађе смене је готова, долази друга. Нисам ни на пола дана.   
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Опет звони, почињу часови другој групи. Већ ми истиче време. Почињем да 

записујем  шта треба сутра да урадим, већ планирам нови дан. Обавезе саме долазе. Бар 

сам завршила поделу бесплатних уџбеника. Нема више уџбеника по целој библиотеци. 

Настављам са обрадом књига, ускоро завршавам увођење. Од сутра записујем шта још 

нисам додала у летопис, то још нисам завршила. Целокупна дешавања током године не 

могу да се напишу брзо уз овакве обавезе. Додаваћу податке сигурно неколико дана. 

Треба ускоро да предложим да ли узимамо неку дечју штампу за школу, изашао је 

часопис „Јежурко“, нисам стигла још да га прегледам. Откуцала сам списак задужених 

књига из библиотеке, ова ситуација са пандемијом пореметила је и рад библиотеке, 

процес враћања књига није окончан. Неки су заборавили да су и узели књиге на 

почетку марта. Гледам спискове. Има их доста, поготово седми и осми разред. Како их 

будем опоменула, кренуће да долазе, сви са истим речима: „Нисте били ту!“ Ту сам ја, 

али можда сам била на замени, или код директора, или у наставничкој канцеларији, а 

они су изгубили из вида књиге из библиотеке у целој овој ситуацији. Нећу да их 

правдам, али тешко је одрастање у оваквим условима. Младост тражи своје. Одрастање 

раније било је тако једноставно и невино, чини ми се. Звони. Живот у школи зависи од 

звона. 

Друга група већ формира колону испред библиотеке. Објашњавам им да не могу 

сви да стигну на ред за пет минута. Неки као да неће да ме чују, стоје и даље. Свако 

држи књигу у руци, значи то су верни читаоци. Две, три главе вире да ме виде, значи и 

они који имају нешто да кажу. Већ сам научила да моје бриге и мој живот морају бити 

ван школе. Да ли је то могуће још увек не знам, али знам да су ово само деца и да не 

разумеју свет одраслих. И не треба, има времена за то. Од звона до звона и већ је 

прошло та два сата друге смене млађих разреда. Завршила сам све испланирано. 

Задовољна сам. Стиже колегиница да постављамо пано. Радови ученика су предлози за 

лого нашег новог е-twinning пројекта. Из њих извире она дечја животна енергија. Сви 

су у јарким бојама, вијоре се заставе земаља учесница: Литванија, Бугарска, Турска, 

Румунија, Грчка и Србија. Свака земља ће упознавати остале са својим народним 

бајкама, а кроз њих ће се приказивати утицај бајки на емоционални развој деце. 

Колегиница библиотекарка, Бранка Алимпијевић, издала је Приручник „Бајке у 

образовању и васпитању“, права књига за мене у овом тренутку. Стављам радове на 

пано и добијам енергију, то се преноси - та добра енергија са тих шарених радова. Ту 

нема ни вируса, ни страха од зиме, ни проблема, ту има жеље за успехом, да се упозна 

неко други, да се нешто лепо и ново дешава... То је тај изузетни рад са децом који 

испуњава. Тема два ђачка рада је отворена књига из које излећу срца и слова у бојама 

застава. Поносна сам. Моји такмичари, а сада су већ седми разред. Звони. Стиже 

старија смена, група А. Почињу да долазе и враћају књиге. Сви су порасли. Сви носе 

маске. Неке ни не препознајем. И међу њима има оних којима треба мало разговора, 

ускоро ће да звони.  

Отварам још један мејл, обавештење, онлајн састанак у седам. Мој дан ће да 

траје... 


