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Сажетак: Рад представља податке о стању библиотека, фонда и стручности 

школских библиотекара у школским библиотекама Републике Српске, које је 

прикупила Подружница школских библиотекара РС.  
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Школски библиотекари Републике Српске организовани су кроз подружнице на 

нивоу матичних регија и Подружницу школских библиотекара РС. Циљ 

оснивања подружница био је упознавање и сарадња библиотекара, као и 

заједничко дјеловање према вишим инстанцама које доносе законе и 

правилнике из библиотечке и васпитно-образовне области. Од оснивања 2015. 

године, Подружница је покушала да прикупи што више података о стању у 

школским библиотекама. Било нам је важно да знамо у каквом су стању 

библиотеке, фонд и стручност библиотекара. Од Министарства просвјете и 

културе затражили смо да наложи ревизију, али не знамо колико школа је 

провело овај налог. Такође, мислим да се он односио само на основне школе. 

Сем тога, послали преко 40 дописа у којима смо реаговали на приједлоге и 

измјене у законској регулативи, запошљавање нестручног кадра, 

дискриминацију дипломираних библиотекара у школским библиотекама. Као и 

сви у просвјети, нисмо поштеђени губитка норме, али је велики проблем што 

колеге које немају пуну норму не могу на допуну у друге школе, односно, за 

њих се не тражи допуна него се она дијели међу наставницима. То је пракса у 

основној школи. У средњој школи је другачије и више смо заштићени. Иако 

постоје стандарди за школске библиотеке, мало школа се може похвалити да их 
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се придржава или да настаоји направити неке измјене. Библиотеке су и даље 

скрајнуте у  неусловне просторе, фонд се попуњава стихијски и, углавном, само 

неопходном лектиром. Наравно, стање није свуда исто. Тешко је у подручним 

школама, увијек недостаје лектира и популарна литература, али колеге кажу да 

дјеца воле читање и да је с њима право задовољство радити.  С друге стране, 

школе у великим срединама имају више проблема са читаоцима, нарочито када 

су у питању средњошколци. Недостаје оно основно, љубав према читању. 

Такође, недостаје и литература која би могла развити ту љубав. Сигурно вам је 

добро позната ситуација у којој немате шта да понудите ученику јер су књиге 

старе више од педесет година. Уколико би свако од нас отписао оно што је 

заиста за отпис, већина би остала без 60% фонда.  

Један од највећих проблема са којим се библиотекари сусрећу јесте самовоља 

директора приликом пријема радника, набавке литературе, непланирање 

буџетских средстава за развој библиотеке и стручно усавршавање библиотекара, 

изузетно потцјењивачки однос колега, а било је ситуација када смо морали 

реаговати на веб-странице школа у којима су библиотекари наведени на дну 

листе запослених, испод тета и домара. Уопште, проблем је перцепције 

библиотекара као стручног сарадника и равноправног учесника у наставном 

процесу. Због тога колеге, у неким школама, 60% вријеме проводе у копирању и 

припреми материјала за наставнике и дјецу, прегледајући дневнике, кувајући 

кафу гостима, радећи све осим онога што им је у опису посла. Нажалост, тешка 

материјална ситуација приморава људе да ћуте и трпе. 

Све што се постиже, искључиво је заслуга библиотекара, а уколико и директор 

има слуха за потребе ученика, јер књига не треба библиотекару него ученику, 

већ можемо говорити о успјешној сарадњи и стимулативном радном окружењу. 

Нажалост, на факултету нас не уче то да ћемо се морати борити за поштовање 

међу колегама и да су „нормална“ питања: „који курс се треба завршити да би 

радио у библиотеци“, „шта ти горе радиш“, „је ли ти досадно горе самој“ и 

слично. Понекад прођу године док не постанемо видљиви колегама, а о широј 

заједници да не причамо. Дакле, наслијеђени су одређени стереотипи и мислим 

да се систематски могу превладати једино законским рјешењима у којима ће 

библиотекар имати савоје мјесто у учионици бар 10-15% радног времена. Дјеца 

би стекла другачију слику, више би их било укључено у неке активности, а 

колеге би нас лакше прихватиле. Такође, и за нас би то било корисно приликом 

интеграције у колектив.   

Када се све сагледа, немамо много разлога за оптимизам. Библиотеке су 

запуштене, фонд је стар, а дипломирани библиотекари  су статистичка грешка у 

школским библиотекама. С обзиром на Катедру за компаративну књижевност и 

библиотекарство у Палама, не бисмо требали имати проблем са недостатком 

кадра. Нажалост, проблем је у законима и правиницима који регулишу 
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запошљавање и по којима једино дипломирани библиотекари нису стручни за 

посао стручног сарадника – библиотекара. Сви остали су стручнији и без 

стручног библиотечког испита који је обавезан у Закону о библиотечко-

информационој дјелатности, али је избачен из закона о основном васпитању и 

образовању. Мислим да се прво ту ствари требају посложити. 

Када се све узме у обзир, морамо се осврнути на колеге који, и поред 

катастрофалних услова, успијевају да постигну одличне резултате. Да ли је то 

сарадња са локалном заједницом, постављање библиотеке  на централно мјесто 

у којем се сусрећу дешавања, труд око набавке нових наслова, организација 

културних догађаја, или било који други облик залагања, част је сарађивати са 

људима који још мисле да се ствари могу мијењати и личним примјером то 

доказују. Један мали помак на том пољу је што од прије четири године 

равноправно учествујемо на конкурсу Друштва библиотекара Републике Српске 

за награду „Ђорђе Пејановић“ за најбољег библиотекара, и што се имена 

колегиница које су добиле награду могу чути у медијима. Недостаје нам 

квалитетно промовисање рада и чешћа размјена добрих идеја. Такође, семинар 

Друштва је прилагођен за школске библиотекаре, тако да имамо издвојена 

предавања на теме које су нам блиске и потребне у пракси. Оптимистично је и 

то што се кроз подружнице боље упознајемо, па се брже размјењују квалитетне 

информације. 

Стање у школским библиотекама Републике Српске може бити много боље, и 

сви се морамо потрудити да буде боље, јер не постоји разлог због којег бисмо 

одржавали тренутни статус. Ученик се не смије сусрести са библиотеком први 

пут у средњој школи, то је катастрофално за његов развој и друштво у цјелини. 

Због тога морамо опремити библиотке, оспособити библиотекаре, ући у 

учионице и наметнути занимање школског библиотекара као једнако важно 

наставниковом, педагоговом или психологовом.  

 


