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Сажетак: Библиотекари Основне школе ,,Душан Јерковић'' Ужице већ
годинама држе радионице за ученике свих одељења свих разреда. Рад приказује
пример вертикалног повезивања садржаја из школске библиотеке, кроз све
разреде основне школе и предности које такав начин пружа.
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Упркос чињеници да се међу наставним предметима створила велика
подељеност, повезивање наставног садржаја један је од захтева новог доба у
развоју учења. Самим тим усклађивање садржаја на свим нивоима постало је
обавезно. Холистички приступ учењу као целини, учењу сличних садржаја,
повезивање садржаја у једну тему, провлачење садржаја кроз више нивоа,
узраста, све то доводи до темељног усвајања знања. Овакав холистички
приступ, учењу као целини, учењу сличних садржаја, повезивања садржаја у
једну тему, провлачеље садржаја кроз више нивоа, узраста...доводи до темељног
усвајања знања.
Повезаност наставних садржаја може бити хоризонтална и вертикална.
Хоризонтална повезаност подразумева повезаност једне врсте садржаја, исте
теме кроз више предмета у оквиру једног разреда. То су углавном тематска
повезивања, у оквиру тематских целина, као тематски дан, недеља. Вертикална
корелација је повезивање истог садржаја кроз више разреда, односно код
ученика различитог узраста, конципирана на примеру концентричних кругова.
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Оба начина повезивања морају бити прилагођени доживљајно сазнајним
могућностима ученика. Образовни садржај захтева различит приступ током ког
ће ученици бити оспособљени за усвајање садражаја, логичко закључивање и
критичко промишљање о њима и, као најважније, примену у новонасталим
ситуацијама.. На овај начин развија се интердисциплинарност, флексибилност,
креативност, веза са стварним животом. Настава која се темељи на повезивању
садржаја је целовита и имаће трајно усвојено знање.Читав наставни процес
постаје смисленији и практичнији, а нова знања се лакше повезују. Кроз
хоризонтално повезивање, ученици се навикавају да истом проблему прилазе из
углова које нуде различити наставни предмети. Вертикална интеграција
омогућава и обнављање градива из претходних разреда и проширивање истог
знања.
Вертикално повезивање садржаја инспирисало је школске библиотекаре
Основне школе „Душан Јерковић“ из Ужица да овај неопходан принцип
примене и у области библиотекарства. Неопходност извођењa тематски
различитих креативно-едукативних радионица школског библиотекара у свим
одељењима школе како би систематски обучавали ученике за употребу
информационог библиотечког апарата. На тај начин се ученици основне школе
континуирано упознају и са најважнијим појмовима библиотекарства. Од самих
почетака доласка у (школску) библиотеку, кроз процес позајмљивања књига,
детету се даје могућност избора и одлучивања, доступност свих врста
информација, оно учи да их правилно користи, а у старијем узрасту и
примењује.
У свим одељењима школе (сваке школске године обухваћено је преко 1000
ученика, распоређених у 40 одељења), у учионицама, међу свом децом,
библиотекари реализују Часове библиотекара кроз радионице прилагођене
узрасту и потребама ученика. Ти часови уносе се у план часова одељењског
старешине и реализују се у циљу подстицања ученичког интересовања за
читање, учење и образовање у току целог живота. Повезивање садржаја треба
предвидети наставним планом и програмом. За сваки час библиотекара најпре
је, у складу са узрасним карактеристикама, одређена тема часа, спремљена
презентација, која прати ток излагања и след активности. Креирају се задаци у
складу с интересима и могућностима ученика. Предвиђен је и један
радионичарски део када долази до играња улога, демонстрације, симулације, а
овакав приступ у раду буди креативност и повећава продуктивност ученичких
постигнућа јер подразумева метод искуственог учења. У циљу популарисања
активности школске библиотеке ови часови постављају се и на Фејсбук
страницу школске библиотеке.
Свој рад почињу од увођења ученика у школску библиотеку и упознавања са
правилима понашања, као и са коришћењем, позајмљивањем и чувањем грађе,
преко креативног писања поезије, радионица код којих смо неговали код
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ученика љубав према различитости, толеранцији и недискриминацији, о
увиђању постојања разлика међу људима и уважавању мишљења других.
Старији ученици упознају врсте библиотека, врсте библиотечке штампане и
електронске грађе, што им може помоћи да боље искористе ресурсе библиотека.
Радионице говоре о школској библиотеци као чиниоцу образовања, који помаже
у развијању стваралачких способности и маште, подстиче интелектуални развој
и способност да овладају вештинама за учење током читавог живота користећи
ресурсе библиотека. Упознају врсте референсне литературе, вежбају како да на
најбржи и најлакши начин дођу до потребних информација, значења речи или
упутстава за даље тражење података за домаћи, реферат и сл. Ученицима су
представљени информациони извори који су корисни за унапређење како
формалног образовања, тако и самообразовања кроз предавања у сарадњи са
Народном библиотеком Ужице јер данас под информационо писменим особама
подразумевамо оне које поседују знања како да пронађу праве информације и
како да их успешно користе..
Кроз овакав вид упознавања са школском библиотеком, ученици имају увид у
све аспект рада школског библиотекара. Од издавања књига до претраживања
информација, преко књига које помажу учењу читања, писања поезије,
разговора о животним темама, упознавања са типовима библиотека, натсанком
књиге и писма, референсном збирком, до способности претраживања у бази
књига.
„Добро дошли у нашу школску библиотеку“- када савладају сва слова, на
почетку сваке школске године, ученицима I разреда библиотекари одрже час
упознавања са школском библиотеком. Тада се ученици упознају са простором,
фондом, основним правилима понашања у библиотеци, као и са коришћењем,
позајмљивањем и чувањем грађе, могућностима које библиотека пружа, којима
се буде позитивни осећаје према књизи и читању ради уживања. Након
разговора, школски библиотекари одлазе са ученицима у библиотеку и задужују
их популарним сликовницама.
„Креативно писање поезије – акростих“ је креативна радионица која се
реализује поводом обележавања Осмог марта са ученицима II разреда. Ученици
се упућују како се пише акростих, забавна, кратка и интересантна поетска
форма. Песма је заједнички написана и посвећена учитељицама, након тога
мајкама којима се песме пише на заједнички направљеним честиткама. На тај
начин, подстиче се и негујемо дечије поетско стваралаштво и ликовно
изражавање, а креативан и активан рад наставља се приређивањем одељењских
и разредних изложби, у периоду пре пандемије и приредбама.
„У разликама је наше богатство!“ - ученицима III разреда школски
библиотекари одрже радионице где подучавају како гајити позитивна осећања
према свету који нас окружује. Указују ученицима на значај прихватања
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различитости, промовишу толеранцију и недискриминацију, ученици активно и
искуствено уче на основу одређеног текста, а затим кроз групни рад пишу
поруке на задату тему и илуструју причу. И ова активност ученика и
библиотекара се промовише кроз поставку паноа у ходнику школе, која често
изненађује дубином мисли и суштинским схватањем превазилажења
различитости.
„Врсте библиотека и библиотечка грађа“ – назив је радионице за ученике IV
разреда, који упознају врсте библиотека, врсте библиотечке (штампане и
електронске) грађе, и посебно књижни фонд своје школске библиотеке. То им
помаже, олакшава и омогућује да ефикасније користе расположиве ресурсе
библиотека. Такође, упознају се са историјатом Народне библиотеке Србије,
обавезним примерком, Дечијом дигиталном библиотеком. На крају радионице,
ученици, подељени у групе, препознају о којој врсти грађе је реч у
припремљеним публикацијама, монографским и серијским.
„Хајде заједно да читамо и учимо у нашој школској библиотеци!“ – на часовима
библиотекара ученици V разреда упознају се са школском библиотеком као
чиниоцем образовања, како школска библиотека подстиче интелектуални
развој, на које начине школски библиотекар помаже у развијању стваралачких
способности и маште и како ученици да овладају вештинама за учење током
читавог живота користећи ресурсе библиотека. Нудимо своје ресурсе и
позитивно и пријатно окружење, као и квалитетно провођење времена кроз
ваннаставне активности које реализујемо.
„Медијски писмени – јуче, данас, сутра“, са ученицима VI разреда наше школе,
причамо о првим информацијама, које су се преносиле усменим путем, све до
данашњег коришћења интернета и друштвених мрежа. Ученици упознају
основне чињенице о историји медија, почев од историје писма, штампе, преко
филма, радија, телевизије, до интернета. Говорили смо и о безбедности деце и
младих на интернету, о медијској писмености, а заједнички смо анализирали на
који начин је текстом, фотографијом или медијском поруком представљен
одређени садржај.
Ученике VII разреда упознају се са референсном збирком школске библиотеке и
упућују како најбоље да искористе референсну литературу уопште. Ученици на
крају часа практично провежбају како да на најбржи и најлакши начин дођу до
потребних информација, значења речи или упутстава за даље тражење података
за домаћи, реферат, семинарски и сл. Претражују групно задате појмове у
атласима, различитим речницима, правопису или енциклопедији, науче разлику
између појмова садржај, регистар и индекс појмова, као и како да се њима
служе.
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Кроз часове библиотекара, ученицима VIII разреда, у сарадњи са
библиотекарима Народне библиотеке Ужице, представља се COBISS2, АСК3,
као информациони извори који су корисни за унапређење како формалног
образовања, тако и самообразовања и целоживотног учења. Након
интересантних предавања, упознавања нових, корисних информација за средњу
школу, ученици сазнају да данас под информационо писменим особама
подразумевамо оне које поседују знања како да пронађу праве информације и
како да их успешно користе.
Оваквим начином рада стварају се реалне прилике за остварење исхода учења
при чему ученици схватају да се вреди потрудити око читања и учења, да се
знање не стиче само формално, у школи, кроз наставу, већ и неформално,
схватају вредност књиге и читања. Часови библиотекара изазивају код ученика
радозналост, подстичу говорни, емоционални и когнитивни развој ученика,
развијају креативност и стваралаштво, подстичу интризичку мотивацију и
посебно упућују на значај целоживотног учења у данашњем свету тзв. четврте
технолошке револуције.
Имајући све горе наведено у виду, узимајући у обзир године рада у школској
библиотеци основне школе и непосредно искуство свакодневног рада са
ученицима основне школе и уредно вођење библиотечке статистике, примећено
је да се након одржаних радионица број ученика који посећује школску
библиотеку и који позајмљује монографске публикације увећава (за око 25%),
као и интересовање за многобројне разноврсне активности које школски
библиотекари осмишљавају и реализују. То потврђује (доказује) да школска
библиотека открива ученицима додатно један свет који има огроман и трајан
значај за њихово учење, знање и целокупан развој личности.
Након изведених часова библиотекара, евалуативне и самоевалуативне
активности школских библиотекара и подаци који се на тај начин добијају,
континуирано се примењују у планирању и изради наредних активности. На тај
начин, избегава се понављање, уопштавање, извођење сличних активности,
проширује се спектар разноврсних активности како би ученици кроз различите
радионице могли што више открити какве могућности библиотека пружа, како
да их користе за самостално претраживање и за свој напредак током целог
живота. Школска библиотека и библиотекари имају велику улогу у оснаживању
ученика. Комуникација, тимски рад, увођење предузетништва и целоживотно
учење неке су од вештина које ће се више развијати, а ученици ће све више сами
долазити до потребних података за савладавање задатака, учење и постизање
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COBISS – Кппперативни пнлајн библипграфски систем и сервиси.
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Прпјекат дигитализације значајних дела српске коижевнпсти Антологија српске
књижевности садржи капитална дела српске коижевнпсти.
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знања. Часови библиотекара тај концепт учења остварују, јер су погодни да
развију личну иницијативу ученика и одговорност за сопствено образовање и
напредак
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