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Сажетак: Текст се бави  могућностима и видовима читања у школској 

библиотеци као алтерантивној учионици са нагласом на модерно читање бајки и 

акутелизацију наше народне књижевности. У њему су понуђени нови начини  

читања, као и примери из праксе библиотекара када је у питању обрада бајки из 

плана и програма, повезивање бајке и различитих медија и закључак зашто је 

бајка тако важна и благотворна за читање.  

Кључне речи: библиотека, видови читања, савремено читање, бајка, народна 

књижевност, прилагодљивост, сврха читања 

Процес читања и рад на читању тема је и делатност којом библиотекар треба да 

се бави све више, на стручан начин, пратећи нове таласе читања и читалачке 

рецепције. Појам читаоца, читања, читалачке рецепције су нераздвојни, а 

повезани са радом и позивом бибилиотекара, са библиотеком и библиотечким 

простором. Када су у питању бајке, постоји појам ,,читаоница за бајке'' /fairy-

tales room (Ljiljana Kovačević, Vesna Injac – Malbaša, dr Dobrila Bgenišić:  Rečnik 

bibliotekarstva i informacionih nauka, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2016).  

Читање је активност на поимању читалачког текста (Библиотекарски лексикон, 

Нолит, 1984), ,,Читање је процес претварања штампаних или писаних слова 

повезаних у целину у разумљив садражај. Читањем се идеје, мисли и осећања 

која су написана (кодирана одређеним писмом) преносе (декодирају) у 

разумљиву информацију''(Лексикон образовних појмова, Учитељски факултет, 

2013). Читалац је онај ко декодира или тумачи текст. Све више смо код појма 

информација, а све мање код појма естеског доживљаја, а читање добија нове 

димензије и проширује своје значење. У библиотеци треба неговати све врсте 

читања: од гласног (изражајног, интерпретативног) до тихог (у себи). Као и 

усмерено читање, истраживачко и научноистраживачко, креативно, забавно, 

терапијско. Друштвено читање сви користимо у школи у виду неке од 

платформи, али и блогова, читања у облаку и овај сегмент читања библиотекар 
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треба да развија у библиотеци. Можда звучи несувисло, али управо народна 

књижевност, може се тумачити тако што се транспонује у нови медиј, али и 

помоћу појмова и појава у области нових медија, што тему чини интересантном, 

привлачном за ученике, а у педагошкој пракси се на тај начин остварује 

дидактички принцип очигледности, приступачности и интегративности. 

Приближавамо се теми Савремено читање бајки, и битно је рећи да читалац 

разуме, декодира текст у контексту свог времена, у контексту у којем се 

реализује његово значење. Читање (reading) је увек ново, и у нидивидуалном 

чину читања, али и као феномен који се развија у оквиру времена у којем 

читалац чита дело, на тај начин дело није статична грађа, већ увек добија нова 

значења, тиме живи, то је живот неког дела. Имам потребу да кажем нешто о 

кризи читања која траје већ дуже време. Мислим да се никада није много 

читало, а да се данас чита више него икада јер су се помериле границе значења 

појма читати. Данас се читају информације, читају се слике, све је мање речи, 

чиме се враћамо на дубине паганизма, на исцртане  животиње које су негдашњи 

људи цртали да би их уловили. Магијско дејство слике враћамо у наш 

савремени живот, што је на први поглед парадокс, али развијена технологија и 

цивилизација доводи управо до тога, до нестајања академског, александријског, 

компетентног читања и експлозију свега и свачега што се зове читање. Никада 

се није много читало, јер читање захтева концентрацију, време, напор, 

сабраност, предзнање, упућеност...ако се вратим у време свог школовања, нас 

двоје је активно читало у одељењу, остали су читали лектире, забавнике, 

стрипове, забавне књиге. Данас се све мање читају књиге које имају за циљ 

естетско уживање, естетски доживљај, ученици читају лектире и треба да их 

читају баш овакве какве јесу и читају информације, читају слике, знакове, 

симболе. У млађим разредима ученици читају дечје часописе, читање часописа 

је пракса која се губи код ученика старијих разреда.  

Где су овде бајке? Древне, чудесне, са срећним завршетком приче. Пошто их 

углавном посматрамо из угла Дизнијевих цртаних филмова, да додамо 

роматничне, нестварне, наивне, незанимљиве за даншањи млади свет у школи, 

који чита бајке од првог до осмог разреда основне школе. Није случајно што је 

ова књижевна врста у толикој мери заступљена у плану и програму за основну 

школу. Бајке су велики уметнички, књижевни, педагошки потенцијал за 

образовање и развијање младог човека. Зато треба развејати предрасуде о њима 

и приближити их ученицима на нов начин. Често слушам како се библиотекари, 

наставници, родитељи питају како да децу мотивишу да читају, како да им у 

европским библиотекама помоћу играчака, компјутера, чак и кућних љубимаца, 

скрену пажњу на књиге, или како се каже, да им се уметне, провуче књига за 

читање. То је увек неуспели покушај читања. Деци не можемо да подметнемо 

ништа. Децу треба отворено да позовемо на право, стваралачко, савремено 

читање бајки. Циљ тог читања је да уче из бајки како да се развијају; да уживају 
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у њиховом чудесном и динамичном садржају; да их повезују са временом и 

актуелном ситуацијом у којој живе.  

Бајке треба пре свега истргнути из контекста Дизнијевих екранизација. Деца у 

млађем узрасту читају упрошћене верзије бајки и гледају цртане филмове и то је 

у реду. Кад крену у школу, треба радити на новој рецепцији бајке код ученика, 

на новом рецептивном хоризонту који ће читање учинити плодотворним, а то 

зависи од наставника, као и библиотекара у највећој мери и библиотеке као 

алтернативне учионице. Бајке у себи садрже снажан архетипски материјал, 

стога су увек занимљиве и интригантне. Ученике треба учити да оно што их 

фасцинира не потиче од њих, да то није пало с неба само за њих, већ да све што 

воле, што их фасцинира потиче однекуд. Ствари, појаве имају своју генезу. 

Деца су на друштвеним мрежама, зато треба кренути од дидактичког приниципа 

очигледности. Шта је деци блиско, шта воле и из те перспективе кренути у 

тумачење бајке, које у свом архетипском обрасцу садрже све оно што данас 

децу фасцинира. Актер бајке се отискује из породице, као што деца данас уче од 

учитељице, тренера, другара, наставника, суседа, родбине...тако се јунак 

отискивао у свет и уз помоћ животињица, чудесних створења и долазио до 

циља. Актер бајке је умрежен у својим трагањима и уз помоћ одређеног 

предмeта, који је претеча данашњег инстаграма, он сазнаје где је неко, како се 

осећа, шта ради... Који је тај предмет?  У Гугл учионици може се кроз квиз, 

упитник, анимацију то реализивати, али и класичан час у библиотеци, даје 

димензију новог и необичног. Ученици размишљају и уз пар нагађања, стижу до 

циља. Обавезно се неко досети да је то ОГЛЕДАЛО. Уз помоћ огледала, 

данашњег инстаграма, лепотица сазнаје како се осећа звер; маћеха сазнаје где је 

Снежана; најмлађи брат из бајке Дванаест браће и сестара сазнаје да нешто 

није у реду са његовом браћом и њиховим невестама. Огледало је било моћан 

медиј, мрежа података, претеча инстаграма. Деца воле Бетмена и Супермена. 

Ученицима трећег разреда који читају и анализирају бајке Чардак ни на небу ни 

на земљи и Баш Челик, занимљиво је да у библиотеци истражују са 

библиотекаром на тему чудесних створења у бајци. Да науче да разликују алу, 

аждају и змаја. Да распореде и идентификују њихове улоге у бајкама, а пошто 

су змајеви најинтересантнији, да се кроз медије дочара развој змаја као неког 

глумца кроз време. За то је погодан инсерт из филма Прича без краја- 

Nevereding story, сцена са Фалком; затим Dragon city, филм новије продукције о 

змају као кућном љубимцу, затим кроз стихове Љубивоја Ршумовића о змају, 

као и о змајевитим јунацима из епских песама и свакодневних примера: Он вози 

као змај или жена змај... из свега овога види се једна прича, једна генеза која је у 

вези са садашњим тренутком. На тајн начин ученици се уводе у занимљив 

саваремен, њима близак контекст бајке. На крају змај постаје Супермен и 

Бетмен. Жеља да се премосте даљине, да се свет сагледа као целина, потиче из 

бајке. Крилати коњи су претеча данашњих авиона, они воде јунака преко седам 

гора и мора.Они су муњевити WiFi. Требало је и у бајкама доћи брзо до 
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информације која је негде далеко, а уместо интернета ту је крилати коњ. Међу 

бројним чудесним предметима у бајкама, један је изузетан по својој 

тродимензионалности: кућица на кокошјим ногама, која се окреће и која говори. 

Свет бајки није ништа мање занимљив од данашњег света игрица, само деци 

треба кроз савремено, стваралачко читање бајки то треба приближити. 

Лепотица  и звер је увек занимљива тема и бројне су екранизације, па и нашу 

бајку Чардак ни на небу ни на земљи треба читати у контексту српске Лепотице 

и звери.   

Шта је са децом старијег узраста? У седмом разреду обрађује се бајка Златна 

јабука и девет пауница. Када је требало први пут са ученицима да обрађујем ту 

бајку, колутали су очима и говорили да су бајке смор. Бајку смо обрађивали у 

библиотеци и  у летњој учионици. Једноставно. Сегмент по сегмент. Корак по 

корак. Издвојили смо теме: Биљни и животињски свет у бајкама; Од јабуке до 

Ајфона; Грађевине у бајкама. Кренули смо у обраду од ЈАБУКЕ, и то од 

загризене јабуке која означава АЈФОН. Ту се ученици већ интересују за причу 

која је део њиховог контекста. Развили смо тему од јабуке до Ајфона, што је 

један од истраживачких радова ученика који су представљали у огранку 

Библиотеке града Београда својим вршњацима. Обрада ове бајке се модернизује 

кроз присутност бајке у медијима. Ученици гледају сегмент из нашег  филма 

Чудотворни мач (1952) у којем је детаљ из бајке када се чују гласови: ''Дај, 

бабо, главу'', код баба-вештице. Један од ученика је прокоментарисао да је ова 

гора од Грени. Затим смо увидели како се ова тема варира у филму Како је 

пропао рокенрол (1989), када се појављује ова сцена из филма, па ученици могу 

видети интертекстуално односно интервизуелно повезивање у различитим 

медијима. Ученици седмог разреда су се заинтересовали за бајку јер се кренуло 

од оног што је њима занимљиво, од дидактичког принципа приступачности, 

препознатљивости. Обрнуте ситуације и различито третирање мотива присутно 

је у нашим бајкама, што имплицира посебну тему родне једанкости у бајкама и 

разноврсно изражене женствености. У бајци Чардак ни на небу ни на земљи, 

змај је заробио девојку, па је брат ослобађа. У бајци Златна јабука и девет 

пауница, девојка држи заробљеног змаја у подземним одајама. Интегративни 

приступ бајци уз повезивање са древним текстовима: Самсон и  Далила (мотив 

одсечене косе), птице у бајкама, лева и десна страна, архетип мудрог старца у 

шуми, епски елементи у бајци, све ове тематске матрице чине је занимљивом и 

привлачном ученицима.  

Деца воле хорор филмове и то америчке. Наше бајке су претеча хорор филмова, 

јер нема доброг хорора без богатог фолклора.У нашим бајкама се људи 

претварају у камење, младић у змију, девојка у птицу,  у руским девојка у жабу. 

Немани попут Баш Челика и занимљива историја његовог несталог срца, као и 

рањивно, романтично срце Змаја из Чардака, су потенцијални хорори, акциони, 

романтични трилери.  
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Бајка је натопљена педагошким оптимизмом и психологијом наде, што је врло 

важно за развој детета, да слуша и да се препушта причи која је у свом 

књижевном бићу оптимистична, снажна, убедљива. Уметничка правда бајке и 

њен срећан исход догађаја односно чувена кода ,,И живели су срећно до краја 

живота'', нису наивне приче. Добро побеђује зло у бајкама, и то је уметничка 

истина бајке, али и животна истина, јер да није тако свет не би постојао. У 

бајкама добро има своје помоћнике, а зло своје слуге. То је истина коју треба 

предочити ученицима, као и да срећан исход догађаја значи да су се главни 

актери бајке определили за добро, да су изнедрили духовне плодове живота: 

мудрост, праведност, доброту, љубав. Бајка подсећа да је увек модерно бити 

послушан. Човек који слуша је послушан, а само онај који слуша може и да чује 

и да научи. Бајке упућују на ту истину кроз тренутно тлачене ликове Пепељуге, 

Василисе Прекрасне, трећег сина. Само голоруки јунак који је на пут пошао без 

ичега, враћа се као цар. То је једно педагошко упутство да децу не треба 

уљукивати и затрпавати комодитетом јер тако се гуше, атрофирају природне, 

умне, мудре способности детета. На свакодневним примерима из живота деца 

могу применити универзалне истине бајке.  

Принцеза се постаје, а царство се заслужује. Често се иронизује појам принцезе 

и срећног краја у бајци. У бајкама је широк распон од Пепељуге до принцезе, од 

Биберчета до краља, од Василисе Прекрасне, недужне девојчице која води 

дијалог са Баба Јагом, која држи природне појаве у малом прсту, до принцезе. 

Принцеза је прешла трновит пут, као и голоруки младић који се враћа са пута 

као стоструки победник. Бајка учи стрпљењу, па и трпљењу, поступности, 

развоју, што је данашњој деци потребно. Као и то да јунак бајке увек себи 

поставља ЦИЉ. Како браћа и сестре иду до циља, то се види на крају бајке. 

Најмлађи брат никад не прескаче степенице, он има своје сараднике, помагаче, 

пријатеље. Човек не може сам. Ни пре, ни сада. И што је битно, најмлађи син 

никада не показује прстом на браћу, нити их тужака, оптужује, нити им суди, 

већ краљ, отац, узима правду у своје руке. Занимљиво је разговарати са 

ученицима шта значи бити цар, како се постаје цар, пошто се често у 

разговорном језику користи реч: ЦАРЕ! 

Бајке нема без чудесног, нема бајке без чудесних догађаја, предмета и бића. 

Бајка је архитекст савремене књижевности и видљиве су матрице од бајке до 

Доријана Греја, Сирана де Бержерака, Кафкиног Преображаја, Андрићевих 

прича. Бајка се раслојава према алегоријској, сатиричној и библијској матрици, 

па је читање и рецепција у складу са подтекстом бајке. У раду са ученицима 

бајке треба увести у контекст времена и читати их колажно. Треба увести 

појмове из наратологије који су деци блиски: Setting, Hero, Ficiton...(Naratološki 

rečnik, Džerald Prins, Službeni glasnik, 2011).  
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На крају, сви ми када крећемо у решавање неког проблема, у премошћавање 

неке препреке, на путу смо јунака бајке, стварамо своју бајку. Актуелизација 

бајке је нешто важно и неопходно да би рецепција бајке имала свој уметнчки 

смисао и да би као књижевна врста која у себи има педагошког, психолошког, 

архетипског и духовног, имала животворни и плодотворни утицај на читаоца. 

Бајка пружа детету уметничку, емотивну и духовну утеху, а и нама, одраслима. 

Већ је то довољан разлог да је пригрлимо као увек ново и разгаљујуће 

књижвено штиво.  

 


