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Сажетак: У овом раду је приказан пример организације часа у библиотеци са 

ученицима првог разреда, који том приликом постају чланови школске 

библиотеке. Кроз разговор о библиотеци, правилима понашања у њој, причамо 

о читању и представљамо књигу Јасминке Петровић „Од читања се расте“. 

Кључне речи: школски библиотекар, школска библиотека, Јасминка Петровић, 

прваци, учлањење 

 

У развијању читалачких навика код деце важну улогу имају родитељи, али je 

улога школског библиотекара неизоставна да би се употпунио процес развијања 

љубави према писаној речи. У најранијем детињству деци се књиге читају 

углавном пред спавање, отуда не чуди што представљају синоним за топло, 

сигурно, безбрижно окриље, а ритуал читања нешто магично. Кад престане да 

им се чита, а они постају они који читају, по мрву магичности долазе у школске 

библиотеке. Школске библиотеке постају топло, сигурно, безбрижно окриље, а 

школски библиотекар особа са магичним моћима да пронађе за свако дете праву 

књигу. 

Од свих задатака и улога школског библиотекара, а има их много, најпосебнији 

је дан у школској библиотеци са првацима, након што постану чланови школске 

библиотеке. Много радозналих окица, руку испружених ка полицама, 

нестрпљивих да уплове у свет иза корица књига, које их жељно ишчекују. Од 

школског библиотекара зависи колико дуго ће те руке бити испружене да 

прихватају књиге и уживају у магији читања. 

Управо из тог разлога дан када постану чланови школске библиотеке мора бити 

најважнији дан у животу једног првака. И због тога има нешто што га издваја од 

других, нешто због чега ће пожелети да и сутра, стискајући у рукама чланску 
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карту, док се преплићу понос и бојажљивост, дође у школску библиотеку по 

своју прву књигу.  

Љубав према ономе што ствара Јасминка Петровић не престаје већ дуги низ 

година. Неретко су њене књиге биле прве на листи омиљених и најчитанијих 

књига у школској библиотеци, отуда и разлог зашто се са њеном књигом у 

рукама већ трећу годину за редом школски библиотекар представља првацима. 

Дружење почиње и завршава речима из наслова књиге „Од читања се расте“. 

Знамо да деца расту од здраве исхране и од љубави, али како то расту од читања 

сазнајемо заједно, већ при том првом сусрету, али и кроз све будуће време које 

ће деца провести у школској библиотеци. 

На почетку првог дружења у библиотеци испричамо све о правилима понашања 

којих се морамо придржавати уколико желимо бити чланови школске 

библиотеке. Они то озбиљно схватају, слушају, јер једва чекају своје чланске 

карте са којима ће сутра доћи по прву изнајмљену књигу. Није важно што неки 

још ни не знају сва слова, или што сричу, важно је изнајмити књигу. А како им 

то задовољство ускратити, па они су попут Тамаре, главне јунакиње Јасминкине 

књиге, и због књиге ће научити читање. Неки ће због Тамаре сутрадан и доћи, 

да сазнају шта је даље било, да ли је заволела школу и научила сва слова и ко је 

опосум Хајди. И на крају, ако се од читања расте, и они би да порасту.  

Они мало старији, који су пар година раније већ осетили моћ чланске карте 

библиотеке, ту су да помогну првацима да мало боље схвате и науче правила 

понашања. Неколико ученика трећег разреда је вредно радило и припремило 

један мали скеч, кроз који прваци имају прилику видети како се књига 

изнајмљује, враћа у библиотеку, али и препоручује за читање. Сви уживају у 

својим улогама, старији јер су старији и озбиљно схватају улогу оних који већ 

знају како функционише њихова библиотека, а прваци-публика упијају све што 

виде, чују и замишљају себе у њиховој улози. Када се глума заврши и трећаци 

поздраве са првацима, они остају на корак до својих чланских карата. Уз 

обећање да ће научити сва слова, долазити у библиотеку и читати књиге 

спремни су да постану њени чланови. Библиотекар прозива сваког ученика 

понаособ. Када ђак првак сав битан и поносан изађе да преузме своју чланску 

карту, свечано се потписује у заједничку књигу коју смо назвали од „Од читања 

се расте“, као обећање библиотекарки да ће научити сва слова како би што пре 

запловио у магичан свет читања и порастао до неба и још више! Јер, нема тог 

света у који се читањем не стиже, нема те бриге коју читање не олакша, нема те 

лепоте која се читањем не може осетити, нема тога што се не научи читањем. 

Није то обична чланска карта, као што ни тај потпис који оставе није као сваки 

други потпис. Он је свечан, важан, носи одређену тежину и одговорност. Он 

представља врата до библиотеке и магичног света који она нуди. То потврђују 

редови испред библиотеке дан након што чланске карте заврше у њиховим 
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рукама, онако стиснуте, ту негде око срца. Тај дан после библиотекар мора 

имати посебно стрпљење за сваку радозналу главицу и нестрпљиве ручице.  

Као подсетник на тај дан библиотекар им спрема поклон-успомену, оно што 

сваком читаоцу треба. За сваког ученика по један обележивач за књиге, који је 

библиотекар сам правио са много љубави, размишљајући о свим књигама чије 

ће странице да чува. Обележивач са називом школе и подсетником зашто је 

важно читати, пажљиво упакован уз чланску карту, са машном на крају – онако 

како поклон и треба да изгледа. Овај поклон је мало другачији од свих поклона 

који се добијају, са сваким коришћењем чланске карте и обележивача он се 

умножава, а ученик себи поклања нове магичне светове у које упловљава 

читајући књигу. 

И, потом дође дан после учлањења, када сви радозналци дођу у школску 

библиотеку, жељни да порасту од читања. Библиотекар је ту да их све дочека са 

осмехом, усмери, одговори на свако постављено и непостављено питање и ту их 

и задржи. 

 

 


