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Сажетак: Читалачка писменост нам је потребна у свим сферама свакодневног 

живота. Способности читања, писања и разумевања прочитаног темељ су за 

знање и образовање. Зато је важна улога школског библиотекара у 

оспособљавању ученика за стварање читалачких навика и разумевање 

информација. 

Кључне речи: школска библиотека, читалачке навике, читалачка писменост, 

подручја писмености, разумевање прочитаног 

 

„Учио сам многе језике, проучавао литературе и уметност, провео своје 

најбоље године у библиотекама читајући све што би ми дошло под руку и 

осетио сам да сам траћио време, али убрзо сам схватио да је то било најбоље 

што сам икада учинио.“ (Никола Тесла) 

Основни задатак школске библиотеке је да од почетка школовања код 

ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да 

ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим 

медијима омогућујући им да овладају вештинама потребним за учење у току 

целог живота. 

Библиотека је средиште школе за ширењe знањa, културе, образовања и 

науке јер пружа свим својим корисницима сталну могућност развоја. Кажемо да 

је библиотека у школи централно место за разноврсне библиотечко-

информационе, васпитно-образовне и културне активности школе. 

  Да би људи успешно учили током целог живота, потребно је да имају 

солидну основу у кључним подручјима писмености. С обзиром на недостатак 

потребе читања у ово време, тачније на замену књига другим видовима забаве и 
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интересовања код деце и младих, данашње друштво још више захтева нове 

компетенције, још више познавање нових врста писмености, међутим још увек 

је немерљива вредност способности читања, писања и разумевања прочитаног, 

које су темељ за знање и образовање. „Недовољна опредељеност за књигу и 

неразвијеност читалачких навика, које су све више уочљиве међу младом 

популацијом, на глобалном плану резултирају кризом читања.“
1
 

 

УНЕСКО у свом документу посвећеном писменостима 21. века, још 

2007. године, наглашава њихову нужност за појединца и друштво у дигиталном 

окружењу и назива их писменостима опстанка. Професор Ф. В. Хортон
2
, аутор 

текста, разликује следеће неопходне писмености:  

- Основна, читалачка писменост, 

- Математичка писменост, 

- Медијска писменост  

- Образовање на даљину и е-учење  

- Културална писменост  

- Информациона писменост. 

 

Данас претпостављамо да је већина ученика завршног разреда основне 

школе већ усвојила најосновније вештине читања. Резултати Писа тестирања
3
 

(ПИСА тест је Међународни програм процене образовних постигнућа ученика.) 

служе као анализа образовног система и помажу државама да доносе одлуке о 

даљем унапређењу и развоју. Истраживање спроведено у 200 школа у Србији, 

међу око 8000 петнаестогодишњака, крајем 2018. године оценило је ученике из 

Србије, од шест пролазних оцена које постоје на овом тесту, двојком за 

разумевање прочитаног текста -  које је важно за критичко ишчитавање 

садржаја и учешће ученика у савременом друштву. Око 38 % ученика у Србији 

не достиже просечну читалачку писменост. 

Технике читања и разумевања прочитаног су битан услов за успешност 

процеса учења. Читалачка писменост нам је потребна и у свакодневном животу. 

Без читалачке писмености нема вештине разговора, ни писаног изражавања, па 

нема ни адекватног успеха у учењу. Вештине читања су пресудне за постигнућа 

и у другим предметним подручјима и треба им посветити посебну пажњу не 

                                                                 
1
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само у детињству, у првим годинама школовања, већ током свих образовно-

васпитних циклуса у школи. 

Данашње време захтева све више знања у оквиру медијске, дигиталне и 

информационе писмености
4
. Потребно је да ученици умеју да разумеју одређени 

текст и да су у стању да пронађу тражену информацију у тексту, да умеју 

правилно текст да интерпретирају, да критички промишљају о његовом  

садржају и облику, а требало би да умеју и да образложе своје ставове. 

Библиотеке и књиге, у штампаном, дигиталном или електронском 

облику, извори су без којих у савременом окружењу не можемо, а напредак у 

читању постиже се искључиво - читањем. Зато је важна улога школског 

библиотекара да оспособи ученике за разумевање информација, а најбоље кроз 

истраживачке процесе. 

О томе како повећати читалачке навике свакодневно се у школама брину 

учитељи и наставници, а посебно школски библиотекари, мотивишући ученике 

да се усавршавају у вештинама и техникама читања и читалачкој писмености 

ради постизања знања, сопственог развоја и остварења свих потенцијала, ради 

будућег активног и корисног учествовања у друштву. У савременој школској 

библиотеци често се практикује тимски рад наставника, ученика и школских 

библиотекара, најчешће кроз истраживачке пројекте и ваннаставне активности, 

које подстичу писменост, целоживотно учење и развој културе читања, пре 

свега. 

Посебно важно у раду школског библиотекара је развијање компетентног 

свесног читаоца који је способан да ужива у књижевно-уметничком делу. У 

сaвременом тренутку интензивне медијске и технолошке експанзије, која 

итекако утиче на младог читаоца, потребно је ојачати утицај школског 

библиотекара, као и улогу читања у ширем смислу. Упркос променама које носи 

ново доба суштинска улога остаје иста - школа и школски библиотекар и данас 

имају приоритетни задатак да оспособе децу за ефикасно учење, да их 

придобију да заволе и учење и читање. Читање у слободно време, читање ради 

задовољства, развијање потребе за књигом одувек омогућавају добијање 

одговора на питања, подстичу развијање идеја и богате нас. 

Школски библиотекар може и мора бити присутан у читавом образовно-

васпитном процесу на много начина. Разнолике су могућности увођења ученика 

у свет књига и читања, а пут до развијања љубави према књизи и схватања 

њеног значаја је најлакши уколико се дете усмери на самом почетку школовања. 

                                                                 
4
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Кроз радионице, наставне и ваннаставне активности, пројектну наставу, 

укључивање школских библиотекара у што већи број часова, прилагођеним 

садржајима који ученике усмеравају да схвате важност читања и читалачке 

писмености, као и да схавате њихову примену у свакодневном животу. Циљ је 

одвојити се од везивања библиотека за место у коме се чита обавезна лектира, 

већ открити све што она пружа. Рад школског библиотекара посебну примену 

налази како у хоризонталном, тако и вертикалном повезивању наставних 

садржаја, кроз све нивое постигнућа ученика. Такође, школска библиотека 

значајна је због утицаја и на усавршавање рада самих учитеља и наставника, 

увођењем нових метода и техника рада. 
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