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 имејл: brankaalimp@gmail.com  

 

 

 

 

Сажетак: Рад представља лирски споменар, који су  израдили чланови библиотечке 

секције ОШ ,,Никола Тесла'' у Винчи кроз интервјуе са нашим познатим песницима. 

Споменар је израђен у рукопису, ћириличним писмом, што му даје посебну драж и 

вредност. 

Кључне речи:  лирски споменар, песништво, рукопис 

 

 

 

Има ли нешто лепше од људског рукописа? 

Драган Лакићевић, „Сабор погинулих“ 

 

Мотивација за активност 

Ученици ОШ ,,Никола Тесла'' у Винчи, са својом библиотекарком Бранком 

Алимпијевић, дошли су на идеју да направе лирски споменар за своју библиотеку. То је 

рукотворена књига у коју су се уписивали наши признати писци и која има своје место 

у библиотеци као подршка свим младим људима, ученицима, наставницима који имају 

потребу и жељу да пишу, да на уметничко-књижевни начин изражавају своје мисли и 

осећања, да естетизују свет око себе и да на стваралачки начин доживљавају живот. 

Ученици који су показали жељу и спремност да разговарају са нашим угледним 

писцима и сами имају афинитета према читању, а неки од њих према писању. То је 

група ученика – Библиотекарчићи, који су део библиотеке у сваком смислу, и који је 

доживљавају као место или сферу стваралачког, промишљеног, естетизованог 

истрживања и који су заједно са библиотекарком покушали мало да помере границе 

библиотеке која је ,,срце школе'' и да то срце прошире и дарују га другима. Знање, 

искуство и лепота дељењем се увећава, то смо закључивали након сваког повратка из 

неке од институција културе где смо разговарали са писцима. Oвакав начин рада се 

уклапа у партиципаторску улогу ученика у програмском раду библиотеке, што је 

суштински и немeрљиви квалитет релaције ученик – библиотека.  

brankaalimp@gmail.com
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Препарација кључних активности 

Ученици су према својим афинитетима и аспирацијама састављали питања, а 

писци су се својим оловкама и налив перима потписивали, односно одговарали на 

питања. То је подразумевало период препарације и инкубације, када су ученици 

размишљали, трагали, истраживали податке везане за наше актуелне писце; доводили у 

везу са собом и својим интенцијама питања која су припремала за писце. Неки од њих 

су показали предузетничке потезе и заказивали са писцима сусрет због мишљења о 

првој збирци песама из основне школе. Ученици су показали спремност и вољу да се 

баве интервјуом, схватили су да је за то потребна припрема и научили су да се са 

поштовањем и уважавањем односе према интервјуисаној особи. Након постављених 

питања, писци су се потписивали у споменар, тако да су њихови одговори и рукописани  

остали забележени у споменару као артефакту.  

 

Главни предмет активности: Књижевни разговори 

Сусрети са писцима и размена мишљења тренуци су стваралачке интиме, када су 

писци попут Ршума, Матије, Драгана Лакићевића, показивали невероватно стрпљење и 

усредсређеност при одговарању на питања. И ми смо учили од њих шта је постојаност, 

сабраност, мирноћа писања. Пажљиво су читали, промишљали и одговарали на 

постављена питања. Њихово стрпљење и поклоњено време изазвало је неизмерно 

поштовање наших ученика према списатељским величинама. А они су као праве 

величине које пишу за децу показале да су деца украс света, да су поштована, вредна 

пажње, поклоњеног времена и љубави. Сазнали смо много тога вредног. Драган 

Лакићевић не заборавља прве слике детињства: снег, снег, снег... што се може повезати 

са снегом као распорстрањеном песничком сликом у његовој поезији (Збрике: ,,Снежни 

врт“, ,,Снег пада душо“) као и први додир књиге, а то су ,,Српске јуначке песме“. Прва 

библиотека је мала очева библиотека, потом већа градска библиотека у Колашину и 

заувек Народна библиотека Србије. Ршуму су књиге ,,Вини Пу“ и ,,Кроз пустињу и 

прашуму“ промениле живот, а на питање да ли писање подмлађује, одговорио је: 

,,Старе - подмлађује, младе – умудрује’’. Сви се сећају првог библиотекара, његовог 

имена и презимена, за њих је читање храна, вода изворска. У споменару су поруке, 

завети наших писаца, који су нам уприличили овај леп запис да га чувамо, учимо из 

њега, да памтимо.  
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Библиотекарка је свакога пута са неколицином ученика у просторијама Српске 

књижевне задруге или неке друге институције културе, долазила са ученицима, а они су 

разговарали са писцима. Ученици су преносили искуство својим другарима, а споменар 

је жива књига мудрости, која заузима место у библиотеци и која ће се претворити и у 

електронски извор што ће допринети доступности ове књижевно-поетичке грађе.   

 

Фокус активности: Слово 

Зашто смо одабрали баш овај начин, са неколицином ученика и зашто нисмо 

снимали, већ су писци писали? Желели смо да овакви сусрети буду камерног типа, да 

са писцима разговарају ученици који имају жељу и интресовање, и стало нам је да то 

буде дијалог, стваралачки дијалог између младих, талентованих, вредних људи и 

искусних, мудрих, образованих, богатих искуством, писаца. И да остане забележен. 

Урезан у папир налив пером писца. Исто тако, желели смо да негујемо ,,слово'' , 

ћирилично писмо, да се вратимо лепоти писања, мастилу, оловци, да се вратимо 

стрпљењу писања, рукопису, који је увек један, јединствен, непоновљив. Знатно више 

времена треба да се рукописом попуни споменар, него да се усмено одговори на 

питање. Рукописање је стрпљење, промишљање, одвојено време, траг мастилом на 

папиру....Желели смо да ове речи буду попут уклесаних, да прате и повезују старије и 

нове генерације. Децу, ученике основне школе, не треба само препустити 

дигитализацији, то им свакако припада и тога ће им бити и превише у животу. Ово је 

начин да се негује предање, да се подсећа на поступност, да се скрене пажња на слово 

као слику, а не само на слово као знак. Да се скрене пажња на лепоту ћириличног слова, 

а свако слово је слика за себе и свет за себе. Ово је и позив ученицима да се негује наша 

лепа ћирилица. Пошто целокупан библиотечки материјал тежи дигитализацији, и овај 

споменар биће дигитализован и допуњен снимцима из архивских телевизијских 

емисија, па ће ученици моћи из различитих медија да сазнају и чују мудре речи наших 

писаца. Лирски споменар као артефакт свакако је ексклузивни материјал за садашње и 

будуће генерације. Живо слово и жива реч забележена у тренутку као дар ученицима 

који имају жеље, амбиције, који теже лепоти изражавања.  
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Исходи и продукти активности 

На овакав начин остварује се партиципаторска улога ученика у раду библиотеке, 

која није само друштвено-користан рад, већ и осмишљена стваралачка партиципација 

која није мерљива неким стандардизованим мерним скалама, већ остаје у души детета 

као трајан, увек спреман амалгам за буђење талената, предузетничке акције и неговање 

културних навика. Ученици треба да знају чија имена се памте, чије речи се слушају, 

нарочито сада у времену глобализације када је све транспарентно и када људи без 

икаквог ауторитета полажу ауторитет на јавну реч и уважавање исте. Ово је начин 

развијања естетског сензибилитета, али и формирања етичког погледа на свет и јачање 

оне изворне дечје мудрости која је сваком детету дата, и који на овај начин може да се 

развија у образовању, васпитању и мудром одрастању,  која сагледава и самерава 

пролазне и непролазне вредности. Ово је начин да се чита поезија наших писаца и да се 

поштује књижевност.  

 

Планови за наредне активности 

Иако постоји могућност да, у ситуацији када су мере опреза потребне и важне, 

на разне начине чујемо писце, ми планирамо да овакво неговање стваралачког дијалога, 

неговање писања, неговање сусрета и даље наставимо, када нам ситуација то дозволи. 

Планирамо да направимо озбиљну грађу живе песничке мудрости, која ће служити 

нашој деци, ученицима, наставницима, свима онима који поштују књижевну реч, који 

су песници у души, али и као додатни материјал у настави српског језика и слободних 

активности. У сваком случају, за све нас ово је неизмерна радост и испуњење и 

подстицај да негујемо лепоту речи и изражавања, јер нису само очи огледало душе, већ 

су и речи огледало наше душе, јачине наше личности и става.  

 

 


