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Седми број Школског библиотекара, часописа Друштва школских библиотекара 

Србије, најавили смо са жељом да се окупимо око теме Школска библиотека у средишту 

мапе ума, којом је Међународно удружење школских библиотека (IASL - International 

Association of School Librarianship), а по угледу на колеге и наше Друштво, обележило 

октобар, месец школских библиотекара. Чекали смо радове и размишљали да ли се 

уклапамо у свет светских школских библиотека. У међувремену, присуствовали смо 

различитим научним скуповима, а и сами организовали трибине и семинаре, састанке, 

пројекте и друге активности. Некако истовремено са закључивањем броја дошли смо до 

истих закључака. 

У доба када се брзо живи, попут овог нашег, мало је времена за мир, посвећеност 

себи, књизи и заједнички креираном имагинарно-стварном свету писца и читаоца. За 

савремене младе генерације читање књижевних дела је често губљење времена. Зато се 

оно избегава што краћим и једноставнијим сурогатима – читањем туђих бележака или 

гледањем филмова који су, ипак, туђи доживљај дела. У мору информација којима смо 

свакодневно изложени потребно је направити приоритете и препознати важне и 

релевантне чињенице. Често нам се деси да, трагајући за једном информацијом, дођемо до 

мноштва података у којима се често изгубимо, а заборавимо због чега смо кренули у 

потрагу. Деци је још теже.  

УВОДНИК 
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Деца данас све мање читају, а оспособљена су малобројним и сиромашним 

вештинама за препознавање важних чињеница у изобиљу информација којима смо сви 

запљуснути. Деца имају све мање знања о томе како да уче, шта су кључне речи, зашто је 

битно читање и прављење сажетака... Јесу ли мапе ума једно од решења овог проблема? 

Како се школски библиотекар може суочити са овим проблемима? Где је место школског 

библиотекара у мозаику савремених тенденција у образовању? Може ли или како ће 

школска библиотека постати средиште мапе школског живота? 

У новом броју Школског библиотекара можда ћете пронаћи неке одговоре на 

постављена питања. Можда и нећете. Можда ћете добити нове идеје. Можда, опет, нећете. 

Можда ће многи рећи да часопис струковног удружења мора да садржи „стручније“ 

прилоге од ових који су пред вама, јер велики број текстова који се груписао око теме 

броја јесу прикази активности школских библиотекара, примери праксе, свакодневно 

суочавање са проблемима струке. Које год мишљење да овај број изнедри из вас, једна 

спознаја до које ћете доћи сасвим је извесна – школски библиотекари се својски труде да 

читање победи нечитање! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уредник Школског библиотекара, 

Маја Радоман Цветићанин 
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РАД ДШБС ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА ШКОЛСКОГ 

БИБЛИОТЕКАРА 

 

 

 

Роксанда Игњатовић, школски библиотекар 

ОШ „Владимир Назор“, Београд 

и-мејл: sandaignjat@gmail.com 

 

 

Сажетак: Рад даје преглед најважнијих активности које је ДШБС организовало у 

периоду између излажења два броја Школског библиотекара. 

Кључне речи: стручни скуп, трибина, школски библиотекари 

 

Посебно значење за школске библиотекаре у Србији добила је тема Међународне 

организације школског библиотекарства (The International Association of School 

Librarianship IASL), намењена обележавању Месеца школских библиотека. Смањење 

плата запосленима у просвети, штрајк и дилеме да ли и како штрајковати,  предлози 

платних разреда и положај школских библиотекара у тим разредима – обележили су 

протеклу јесен, доносећи нам нова питања и бриге. Тако су уз подсећање на мапу ума као 

модел за успешно читање, учење и решавање проблема, школска библиотека и стаус 

школских библиотекара, за библиотекаре у школама и ДШБС, постављени у средиште 

свих настојања и активности.  

ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА 
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Прва од активности прошле јесени био је скуп Знакови поред пута, посвећен 

могућностима за учење и професионални развој школских библиотекара. Централна 

свечаност Међународног месеца школских библиотека одржана је 17. октобра у ОШ 

„Јосиф Панчић“ у Београду. За  Панчевачко читалиште  смо писали о ДШБС-у, па се 

наше удружење нашло у темату броја, уз библиотечке асоцијације дуге и богате историје 

попут ALA (The American Library Association) и БДС. 

Одржани су семинари Развијање информационе и медијске писмености 

наставника и ученика – кључ за целоживотно учење и Сарадња школских библиотекара и 

наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености 

ученика. 

Унији синдиката упутили смо писмо са захтевом да будемо сврстани у платну 

групу која нам и по закону и по образовању припада. Свака школа има стручног сарадника 

школског библиотекара, њихова улога у раду школе и реализацији образовно-васпитног 

рада је незаменљива, па нема разлога да се сврставају у нижу платну групу или 

„сакривају“ иза три тачке.  

Крај јесени и почетак зиме обележио је и стручни рад у радној групи за израду 

документа Стандарди компетенција за професију стручни сарадник и њиховог 

професионалног развоја, формираноју ЗУОВ-у. Уз опште компетенције свих стручних 

сарадника, у овом документу ће се наћи и компетенције за рад школског библиотекара. 

Глас школских библиотекара чуо се на Саветовању о развоју издаваштва у Србији.
1
 

До доношења системских решења за набавку књига за школске библиотеке, 

превазилажење постојећег стања видимо у развијању сарадње са издавачима и покретању 

заједничких акција и пројеката школских библиотекара и издавачких кућа, ДШБС-а  и 

УИКС-а. 

Почетак 2015. обележили су договори у НБС и на Катедри за библиотекарство у 

вези са регионалним скупом планираним за почетак наредне јесени. Тема скупа биће 

посвећена питањима да ли се и како закони примењују у пракси школског 

библиотекарства, а окупиће предаваче и колеге из више суседних земаља.  

                                                           
1
http://www.tanjug.rs/novosti/158980/izdavastvo-u-boljem-polozaju-2014--nego-prethodne-godine.htm 

 

http://www.tanjug.rs/novosti/158980/izdavastvo-u-boljem-polozaju-2014--nego-prethodne-godine.htm
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У фебруару смо потписали споразум о сарадњи са „Библиотеком плус″. Предмет 

овог Споразума је континуирано остваривање различитих видова сарадње између 

„Библиотеке плус“ и Друштва у областима као што су: реализација пројеката од важности 

за развој школског библиотекарства, организација активности које су значајне за 

унапређење медијске културе и информационе писмености ученика, наставника и 

библиотекара. У Нишу је одржана трибина Библиотека и њена улога у школи, а у 

Крагујевцу семинар Школски библиотекар у 21. веку.  

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво  

организовао је јавно слушање Нацрта закона о уџбеницима 18. фебруара у Народној 

скупштини. У завршној речи указано је на, за многе заборављену, улогу школске 

библиотеке у образовању.  

Извештаји из подружница, пристигли за годишњи извештај о раду ДШБС, показују 

да школске библиотекаре одликују ентузијазам,  креативност и спремност да се помогне 

када је тешко. Подружница Јужнобачког округа реализовала је акцију прикупљања књига 

намењених за поклоне одличним ученицима школа у Крупњу, а велика акција 

прикупљања књига за школе у Обреновцу још увек је у току. Верујемо да, уз бриге и 

стрепње, има места и за наду ако школску библиотеку поставимо у само средиште наше 

мапе ума и наших заједничких настојања. 

* *  * 

Професионалном развоју школских библиотекара посвећен је први стручни скуп 

међународног карактера Друштва школских библиотекара Србије. У 

интердисциплинарном приступу и на подстицајан начин на саветовању Знакови поред 

пута (Могућности за учење и професионални развој школских библиотекара) говорили су 

предавачи из Хрватске и Србије 26. и 27. септембра у Универзитетској библиотеци 

„Светозар Марковић”. Више од намере да пореди или понуди преглед ситуације везане за 

едукацију у две суседне земље, скуп је настао из жеље да се траже, откривају и стварају 

нове могућности за учење и стручно усавршавање школских библиотекара. У духу 

Андрићевих знакова, потребних да нам се нађу и да нам олакшају лутања „бар тиме што 

ће нас уверити да ни у чему што нам се дешава нисмо сами...” 
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Увод у тему дала је проф. др Гордана Симончић Стокић, управница Катедре за 

Библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду. У предавању 

намењеном школским библиотекарима, на тему Професионално образовање и стручно 

усавршавање библиотекара у Србији, проф. др Гордана Симончић Стокић, управница 

Катедре за Библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, дала је 

оригиналан пресек актуелног стања у домаћем библиотекарству. Овако замишљено 

предавање проблематизовало је многа важна питања: однос теорије и праксе у образовању 

библиотекара, одговарајући ниво образовања библиотекара, друштвени статус струке. Пре 

свега и за нас најважније – да ли се код нас може говорити о занимању школски 

библиотекар? 

Од пет елемената по којима се једна професија разликује од других (корпус знања и 

из њега изведених техника везаних за специфичан позив; призната професионална обука; 

постојање удружења за унапређење и контролу професије; јавно признање професије и 

оријентација на пружање услуга) сигурно је постојање тек два: корпуса знања и вештина 

које школско библиотекарство подразумева, и нашег Друштва које треба да брине о 

унапређењу и контроли струке. Док су школски библиотекари још недовољно јасно 

оријентисани ка пружању услуга, у потпуности изостају друштвено признање и прописана 

професионална обука. 

Само професионално образовање је најбоља заштита сваке професије. У земљама 

попут Канаде, Аустралије и Сједињених Америчких Држава, где су школски 

библиотекари професионалци, ретке су злоупотребе овог радног места. Професионално 

образовање је важно и због осећаја заједничких интереса, јер само тада ће се библиотекари 

активније укључити у рад свог струковног удружења и борити за интересе своје струке. 

Суштинско питање за професорку Стокић јесте: „Хоћемо ли ми да посматрамо ову 

професију стратегијски, са идејом да она једнога дана има позитиван имиџ и 

респектабилан статус у друштву или ћемо да се руководимо својим тренутним 

интересима?” 

Лутања није било поштеђено ни образовање библиотекара у Сједињеним 

Америчким Државама, у 150 година дугој традицији и тек у новије време Барбара Морен 
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излаз из јаза између библиотекара-практичара и едукатора у области библиотекарства,  

види у међусобној помоћи и сарадњи. 

У завршном делу предавања дат је и кратак осврт на образовање библиотекара у 

бившој Југославији и посебно на Београдском универзитету. 

Закључак јасно сугерише како дугорочно решавати несигуран статус библиотекара: 

„Професионалном образовању и континуираном стручном усавршавању треба да дамо 

централно место у напорима да унапредимо друштвени статус и репутацију 

библиотекарства у Србији.“ 

Школски библиотекари и сарадња:  алати, пројекти, партнери назив је теме 

Весне Вуксаниз Одељења за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију 

фондова и културну делатност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, у 

оквиру које је представила апликацију Trello, намењену лакшој комуникацији и сарадњи, 

проверену у раду, организацији и подели задужења у више активности Универзитетске 

библиотеке. 

Теми комуникације били су посвећени поподневно предавање и радионица 

пословног тренера из Загреба, мр Драгана Кнежевића. Циљ предавања је био да пружи 

подстицај и мотивацију за квалитетнију комуникацију у свим пословним односима и 

ситуацијама, док је радионица имала задатак да издвоји и кроз питања формулише 

најважније проблеме са којима се у домену пословне комуникације сусрећу школски 

библиотекари. Савет школским библиотекарима је да у комуникацији „према вани“ мање 

„траже“ (новац, одобрења...), а више лобирају и преговарају са јасним порукама 

добробити за оне од којих очекују ресурсе. Трајање радионице је премашило предвиђену 

сатницу, потврђујући да су многи проблеми са којима се сусрећу библиотекари у 

Хрватској и Србији слични, а да су потребе за разговором, разменом искуства и дружењем 

обостране. 

На почетку другог дана Знакова, наше колегинице из Хрватске, школске 

библиотекарке и докторанткиње, представиле су Могућности успјешне међународне 

сурадње школа на примјеру активности у Републици Хрватској. Ирена Бандо, из ОШ 

„Јагода Трухелка″ из Осијека, говорила је о Новим програмима ЕУ за образовање, 

стручно усавршавање и оспособљавање. Важност учествовања у оваквим програмима је 
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стварање могућност за додатно образовање, развој вештина и посебно креативности. 

Ирена је пренела и своја јединствена искуства понета са стручног усавршавања школских 

библиотекара у Португалу. 

Сурадња и партнерства у сврху иновација и размјене добре праксе јесте  наслов 

излагања Марије Пургар из ОШ „Никола Андрић” из Вуковара. Уз много практичних 

савета Марија је говорила о врстама партнерства, учесницима и активностима, начинима 

финасирања и пријављивања за школска партнерства у ЕУ и приликама за унапређивање 

вештина у областима као што су: тимски рад, планирање и информационо-комуникационе 

технологије. 

Предавање креативно сроченог наслова Др школски библиотекар спојило је 

теоретска знања која Невена Тољага стиче на докторским студијама на Филолошком 

факултету у Београду, припремајући тезу Креативне радионице у школској библиотеци и 

богату библиотекарску праксу стицану у библиотеци СШ Барајево. Својим колегама 

изнела је  запажања о библиотекарској професији и ефектима креативних радионица, 

закључујући да оне доприносе развоју маште, мотивације, толеранције, хуманистичких 

вредности и стваралачих потенцијала ученика.  

У завршном излагању Путови стручног усавршавања којима се рјеђе иде, Вања 

Јуриљ, председница Хрватске удруге школских књижничара и библиотекарка ОШ „Антун 

Михановић” из Загреба, говорила је о свом сасвим личном путу професионалног развоја, 

који је водио од сарајевске Катедре за општу књижевност и библиотекарство до најновијег 

путовања у августу ове године на конференцију IASL u Москви. Тако смо имали прилику 

да чујемо и најважније и најновије тенденције у светском школском библиотекарству и 

кратак осврт на два најзанимљивија предавања на московској конференцији: доктора 

психологије Јурија Јосифовича Александрова Шта и како учимо у различитим културама 

и др Роса Тода Од информација до знања: школске библиотеке као центри сазнања, 

креативности и изградње. 

Знакови поред пута завршили су се срдачно и свечано, поделом уверења, а гошће 

из Хрватске  су Друштву поклониле сат, рад Ирене Бандо, израђен у техници раку 

керамике. Надамо се да ће показивати боље време за школске библиотекаре у Хрватској и 
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Србији, са више професионалних могућности за лични развој и боље опремљеним 

библиотекама, због оних за које библиотекари раде и воле свој посао. 

* *  * 

Међународна организација школског библиотекарства (The International Association 

of School Librarianship IASL) задала је ове јесени школским библиотекарима широм света 

занимљиву, али  чак и у преводилачком смислу захтевну тему за обележавање 

Међународног месеца школских библиотека. Како сви школски библиотекари помало 

личе на ученике, посебно у томе да их највише „смарају“ лаки задаци, припрему 

октобарске прославе, супротно очекивању, обележила су срећна решења и нови, 

занимљиви сусрети и сарадње. Наслов теме на енглеском: Your School Library - Mind Map 

Central, са лакоћом је превела колегиница Милена Костић из УБ „Светозар Марковић“. 

Бранислав Маричић, инструктор и оснивач едукативног центра Финеса, лиценцираног 

партнера британског Бузан центра,  одмах се одазвао позиву и за сусрет са школским 

библиотекарима  пажљиво спремао предавања: Мапа ума као модел за успешнији рад 

школске библиотеке и Мапа ума у функцији приказа књиге. Имали смо прилику да 

научимо како ради наш мозак, како лакше памтити непознате и стране речи, дефиниције, 

како успешно планирати и остваривати циљеве. 

Атмосферу октобарског сусрета школских библиотекара употпунила је 

сценографија свечане сале ОШ „Јосиф Панчић“ у Београду. Испод шарених балона за 

успомену су се тог 17. октобра сликала 42 библиотекара из Крушевца, Алексинца, 

Костолца, Новог Сада, Зрењанина, Београда.  

 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
12 

 

 

Слика 1. Пример једне мапе ума 

 

У наставку програма представљени су пројекти Читалићи, Оштроперце и 

Интернест.  

За најбољег библиотекара у 2013/14. проглашена је Маја Радоман Цветићанин. 
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Слађана Галушка 

ОШ „Милорад Мића Марковић“  

Мала Иванча 

и-мејл: galuska@beotel.net 

 

 

Анђелка Танчић 

ОШ „Ратко Митровић“ 

Нови Београд 

и-мејл: andjelka.tancic@gmail.com 

 

 

Сажетак: У раду су представљени један пројекат и два семинара Друштва 

школских библиотекара Србије који доприносе побољшању читалачких навика ученика и 

развијању информационе и медијске писмености ученика и наставника. 

Кључне речи: школски библиотекари, наставници, ученици, информациона и 

медијска писменост, пројекти, семинари, стручно усавршавање 

 

1.1. Друштво школских библиотекара Србије и информациона и медијска 

писменост 

Међу циљевима рада Друштва школских библиотекара Србије су подстицање, 

развијање и промовисање информационе и медијске писмености ученика и просветних 

радника и увођење иновација у образовно-васпитни процес. 

Они се остварују организацијом два акредитована семинара за2014/2015. и 

2015/2016. годину: Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРОЗ СЕМИНАРЕ И ПРОЈЕКАТ 

ДШБС 

mailto:galuska@beotel.net
mailto:andjelka.tancic@gmail.com
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– кључ за целоживотно учење
2
 и Сарадња школских библиотекара и наставника у 

развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика
3
 (аутори 

Слађана Галушка, Анђелка Танчић и Гордана Љубановић), као и кроз пројекат Оштро 

Перце (аутори Анђелка Танчић и Слађана Галушка). 

 

1.2. Семинари 

 

Од септембра 2014. до априла 2015. године реализована су оба семинара и пета 

сезона Оштрог Перца –за библиотекаре и наставнике то су облици стручног усавршавања 

у школи и ван ње, дом се пројектом побољшава информациона и медијска писменост 

(ИМП) свих учесника (ученика, библиотекара и наставника) и иновира образовно-

васпитни рад. 

Семинар Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке 

културе и информационе и медијске писмености ученика одржан је у Основној школи 

„Ђорђе Крстић“ у Београду, 6. и 7. новембра 2014. године, за 24 полазника (23 

библиотекара и један логопед).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Слика 2. Семинар одржан у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду 

                                                           
2 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадниказа школску 2014/2015. и 2015/2016. 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=4&godina=2014/2015 
3 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадниказа школску 2014/2015. и 2015/2016. 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=5&godina=2014/2015 

 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=4&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=5&godina=2014/2015
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Обрађено је шест тема и понуђени су примери добре праксе, идеје и наставни 

материјали за реализацију сличних активности. Полазници су у дискусији говорили о свом 

раду, сарадњи са наставницима у реализацији образовно-васпитног рада и коришћењу 

информационо-комуникационих технологија и сопственом нивоу информационе и 

медијске писмености. 

У оквиру радионица применили су знања стечена током обуке: анализирали су и 

креирали медијске поруке и дискутовали о медијским садржајима, осмишљавали су план 

активности којима се развијају читалачка култура ученика и ИМП ученика, а они који су 

већ имали искуства у овој области израдили су приказ већ реализоване активности. Уз то, 

говорили су и о могућим наставним материјалима које би припремили за ученике.
4
. 

Семинар, електронски курс, Развијање информационе и медијске писмености 

наставника и ученика – кључ за целоживотно учење, одвијао се од 10. новембра до 28. 

децембра 2014. године на сајту Супер учење, а завршни сусрет је одржан је у ОШ „Ђорђе 

Крстић“ у Београду, 24. јануара 2015. године. Током обуке спровеене кроз шест лекција 

полазници (11 библиотекара и 6 наставника) савладавали су лекције, размењивали 

искуства, ставове и идеје на форуму и решавали задатке у вези са развијањем 

информационе и медијске писмености. Стицали су знања о кључним компетенцијама за 

целоживотно учење, важности учења и поучавања ИМП, моделима информационе 

писмености и концептима медијске писмености. Разматрали су примере добре праксе који 

се могу применити у свакодневном раду и осмишљавали активности за развијање 

информационе и медијске писмености код ученика кроз интердисциплинарну наставу и 

примену иновативних метода рада
5
. 

 

 

 

 

                                                           
4 Детаљнији извештај о одржаном семинару налази се на сајту ДШБС:  

http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/pocetna-galerija/64-izvestaj-o-odrzanom-seminaru 

 
5 Више о току семинара можете прочитати на страни Супер учење: 

 http://www.superucenje.org.rs/razvijanje_informacione_i_medijske_pismenosti/121192/ 

 

 

http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/pocetna-galerija/64-izvestaj-o-odrzanom-seminaru
http://www.superucenje.org.rs/razvijanje_informacione_i_medijske_pismenosti/121192/
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С 

Слика 3. Завршни сусрет одржан у ОШ „Ђорђе Крстић“ 

 

У оквиру обрађених тема учесницима оба семинара представљено је истраживање, 

спроведено у оквиру пројекта Оштро Перце у пролеће 2014. године, о читалачким 

навикама и информационој и медијској писмености ученика, наставника и библиотекара. 

Такође, полазници су се упознали и са активностима пројекта, као примером за 

подстицање читалачких навика и развијање ИМП ученика, па су се неки укључили у 

Оштро Перце 2014/2015.  

Наравно, семинари су за полазнике само део усавршавања у области информационе 

и медијске писмености, које се наставља у даљем раду покретањем пројеката за повећање 

читалачке културе и развијања ИМП ученика, као и приказом програма обуке у оквиру 

стручног усавршавања у установи. Библиотекари и наставници ће до маја 2015. 

припремити прилоге о реализацији планираних часова и о представљању семинара и 

проследити их ауторима, а најбољи радови ће бити постављени на веб стране Супер учење 

и ДШБС. На тај начин ће промовисати постигнућа ученика и рад школа, као и лични рад 

учесника обуке. Полазници могу да о активностима пишу и прилоге који ће бити 

објављени у часопису Школски библиотекар. 
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1.3. Оштро Перце 2014/2015 

 

У програму који је трајао од октобра 2014. до априла 2015. године учествовалo је 

17 основних и 5 средњих школа, 60 библиотекара и наставника и око 600 ученика. 

Пројекат се одвијао кроз три области: 

 

1. Побољшање читалачких навика ученика 

Библиотекари и наставници су подстицали ученике на читање књижевно-

уметничких и информативних текстова и разговарали о њима; такође су их  подстицали на 

вршњачко учење, када су деца препоручивала вршњацима текстове који им се свиђају. 

2. Развијање информационе и медијске (и информатичке) писмености 

ученика 

Ученици су пратили лекције и радили задатке којима су стицали вештине ИМП, тј. 

упознавали се са моделом информационе писмености BIG6 и проналазили одговарајуће 

информације за решавање задатка и проблема, упознли су медијски језик и елементе 

различитих медија, упоређивали садржаје различитих медија и креирали медијску поруку 

одређеног садржаја за одређену публику. 

3. Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића 

Библиотекари, наставници и ученици организовали су школске програме за 

обележавање годишњице, који су обухватали развијање читалачке културе и 

информационе и медијске писмености ученика. 

Ауторке су припремиле наставни материјал једнако користан свим учесницима. 

Ученици су могли да користе модел BIG6 (за млађе ученике SUPER3), као и кључна 

питања за анализу и креирање медијске поруке за израду задатака из свих предмета. 

Наставници и библиотекари су добили идеје за повезивање садржаја више наставних 

предмета, а то значи и за организацију тематске и пројектне наставе, што је део 

професионалног развоја. 

Јубилеј Бранка Ћопића је пружио могућност за додатно повезивање активности 

библиотекара и наставника, школе и локалне заједнице, као и за промоцију рада ученика и 

школе. 
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Током шест месеци трајања ученици су читали песме, приче и романе и гледали 

филмове, а затим су писали приказе и правили трејлере, илустровали текстове које су 

читали, састављали своја књижевна дела, драматизовали их, изводили позоришне 

представе, осмишљавали квизове, цртали плакате и корице за књиге и сачињавали разне 

друге медијске поруке и показали да су стекли вештине ИМП. Најбољи радови су 

постављени на веб страни Супер учења
6
. 

На Међународни дан дечије књиге, 2. априла 2015. године, у Америчком кутку у 

Београду, одржан је завршни сусрет пројекта који је окупио 150 ученика, наставника и 

библиотекара. Присутне је поздравила председница Друштва школских библиотекара 

Србије, Роксанда Игњатовић, која је том приликом говорила о важности књига и 

библиотека, као и програма који подстичу децу на читање и креативност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Завршни сусрет Оштрог перцета 2014/15 

 

Ауторке пројекта Анђелка Танчић и Слађана Галушка прогласиле су најбоље 

радове у петој сезони Оштрог Перца заједно са Маријом Вукосављевић, представником 

Издавачке куће „Одисеја“, која је пријатељ и сарадник пројекта и која је обезбедила књиге 

за најуспешније учеснике. Уз доделу награда, диплома, похвалница и захвалница, 

учесници су чули неколико литерарних радова, погледали победнички прилог о 

обележавању стогодишњице рођења Бранка Ћопића и најбољи трејлер за књигу. 

                                                           
6Супер учење, http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2014_15/ 

 

http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2014_15/


Школски библиотекар – часопис ДШБС 
19 

 

Специјални гост био је глумац Иван Јевтовић који је монологом из Шекспировог 

комада „Хенри VI“ забавио ђаке, а затим позвао да и даље читају и буду креативни. У 

простору библиотеке постављена је изложба најбољих плаката и корица за књиге, које је 

публика погледала после формалног дела сусрета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Слика 5. Завршница Оштрог Перцета 2014/15                             Слика 6. Глумац Иван Јевтовић 

 

1.4. Будуће активности 

Библиотекари и наставници, полазници семинара и учесници пројекта, желе да 

наставе са даљим усавршавањем у области ИМП, иновирају свој рад и покрећу 

интердисциплинарну наставу ради развијања информационе и медијске писмености 

ученика .Кроз те активности, као и оне које предузима Друштво школских библиотекара, 

прича о информационој и медијској писмености биће све више присутна у просветној 

јавности. То ће, верујемо, допринети и да се у документима Министарства више истиче 

значај ИМП, као и улога библиотекара у реализацији програма за развијање 

информационе и медијске писмености ученика. 
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Наташа Марковић Атар, школски библиотекар 

IX београдска гимназија  „Михаило Петровић Алас“, Нови Београд 

и-мејл: natasa.markov@gmail.com 

 

Сажетак: У раду су представљени бесплатни онлајн курсеви које УБ „Светозар 

Марковић“ у Београду поставља на свој сајт. Циљ курсева је неформално образовање 

заинтересованих. 

Кључне речи: саветовање, библиотекари, неформално образовање, бесплатни 

онлајн курсеви, ученици/студенти 

 

          Саветовање „Знакови поред пута“ понудило је школским библиотекарима и једно 

веома занимљиво излагање о садржајима за учење преко интернета.  

         Отворена едукација и библиотекари – МООС и OCW у настави назив је предавања 

Адама Софронијевића из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду. 

Школски библиотекари су упознати са могућностима неформалног образовања преко 

интернета путем курсева са престижних светских универзитета. Представљена су два 

сајта: МООС – масовни отворени онлајн курсеви и OCW – OpenCourseWare, тј. материјали 

за отворене курсеве. 

OCW је покренут 1999. године када је универзитет у Тибингену у Немачкој 

поставио снимке предавања на интернету. Постао је популаран и успешан када се 

укључио МИТ, Масачусетски технолошки институт, који је од 2002. постављао снимке 

својих курсева. Ускоро су му се придружили  и други универзитети у САД  својим 

материјалима за учење. OCW нема потпуне структуре курсева па су зато они са мањом 

количином материјала и  краћи су од курсева са MOOC-а. И поред тога треба истаћи да су  

ови курсеви  на високом академском нивоу и имају отворен приступ, тј. бесплатни су.  

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 
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Временом се идеја о бесплатном образовању путем интернета проширила па је 

настао концепт МООС, који поред предавања садржи и друге различите материјале важне 

за студенте у целом свету. Сазнали смо да многи врхунски универзитети и колеџи 

подржавају платформе које препоручују ове курсеве. МООС нуди целокупне структуре 

курсева са високим академским садржајима. Важно је знати да је приступ тим садржајима 

слободан. Ови курсеви су део неформалног  образовања. 

Предности које поменути курсеви имају јесу у томе што су свима доступни, 

бесплатни су и садрже наставни материјал са универзитетских предавања из различитих 

наука и научних дисциплина. Немогућност добијања сертификата о завршеном курсу који 

би се могао користити приликом пријаве за неки виши ниво образовања и предавања 

углавном на енглеском језику јесте недостатак ових курсева. 

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ одлучила је да преводи на 

српски језик нека од понуђених предавања. За почетак је на свој сајт поставила предавање 

проф. Доналда Кејгана са Универзитета Јејл: Увод у историјуантичке Грчке. Циљ овог 

пројекта је да се садржаји за неформално образовање понуде што већем броју 

заинтересованих
7
. 

Да би илустровао своје излагање, Адам Софронијевић нам је приказао део 

поменутог предавања (о античкој Грчкој) са преводом. Још интересантнији  био је снимак 

са Универзитета Харвард, на енглеском језику, где смо видели два професора кинеске 

историје како уз познату мелодију дечје песме Are You Sleeping, Brother John? уместо 

правог текста певају (хронолошки наводећи) називе свих кинеских династија. Та сцена је 

била у исто време и занимљива и смешна, јер су њихове позне године у потпуној 

супротности са овом песмом. „Нови текст“ те познате мелодије може постати модел за 

памћење назива кинеских династија (или нечега другог) који студенти и други 

заинтересовани могу искористити.  

                                                           
7 О наведеним курсевима се више може сазнати на сајту ове библиотеке под насловом Знање за све 

– бесплатни онлајн курсеви. 
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Као школском библиотекару  ово излагање ми је било веома корисно. Пошто радим 

у гимназији, свим знатижељним ученицима могу да понудим МООС и OCW као нове 

изворе информација. 

 

 

СТАТУС ПРОФЕСИЈЕ 

 

 

 

 

Миле Пенков, школски библиотекар 

ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот, Ниш 

и-мејл: penkowmile@gmail.com 

 

 

 

 

 

Сажетак: У раду су представљени резултати анкетног истраживања ставова 

учитеља, наставника српског језика и стручних сарадника библиотекара у школама на 

територијама централне, јужне и југоисточне Србије. У њему су дати табеларни прикази и 

статистички показатељи који илуструју уочено стање у тренутку анкетирања, а његова 

анализа показала је да постоји велики број субјективних и објективних фактора који 

условљавају изградњу партнерских и сарадничких односа, а да недостатак квалитетних 

информационих извора и програмских активности у читаоници библиотеке утиче и на 

њихове ставове о библиотеци и раду школског библиотекара. Ипак, постоји значајан 

неискоришћен простор и потенцијал за задовољење образовних и методичких потреба и 

СТАВОВИ УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

БИБЛИОТЕКАРА О КОРИШЋЕЊУ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА И 

МОГУЋНОСТИМА САРАДЊЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 

mailto:penkowmile@gmail.com
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унапређење библиотечко-информационе културе чланова школске библиотеке, као и за 

јачање њених функција у реализацији наставе српског језика. 

Кључне речи: библиотека основне школе, коришћење фондова библиотеке, 

стручна сарадња, учитељи, наставници српског језика, стручни сарадници библиотекари 

 

1.1. Проблем и предмет истраживања 

 

 С обзиром на то да измена садржаја и форми информационих медија све снажније 

утиче на методе учења на свим образовним нивоима, поставља се питање: Какав је 

квалитет информационе и педагошке подршке библиотеке основне школе целини 

васпитно-образовног процеса, а посебно одвијању наставе српског језика у млађим и 

старијим разредима?  

  Предмет нашег истраживања су ставови учитеља, наставника српског језика и 

школских библиотекара о коришћењу библиотечког фонда, могућностима стручне 

сарадње у оквиру реализације наставе српског језика и раду библиотеке и њеног водитеља 

стручног сарадника библиотекара.  

 У оквиру овог истраживања предвидели смо одвојено анкетно испитивање учитеља 

и наставника српског језика, односно стручних сарадника библиотекара основних школа 

из централне, југоисточне и јужне Србије.  

 

1.2. Циљ и задаци истраживања 

 

 Циљ нашег истраживања јесте да се дође до прегледног скупа информација и 

чињеница о ставовима које о улози и значају школске библиотеке за квалитетан наставни 

и ваннаставни рад у основној школи имају они кључни актери њеног рада: ученици, 

учитељи и наставници српског језика и сами стручни сарадници библиотекари. 

 У том смислу одредили смо следеће задатке истраживања: 

1) Испитати у којој мери постојећи библиотечко-информациони извори у библиотекама из 

скупа основних школа са територија централне, југоисточне и јужне Србије одговарају 
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читалачким и васпитно-образовним потребама ученика, као и стручним и методичким 

интересовањима учитеља и наставника српског језика.  

2) Сагледати сарадњу учитеља и наставника српског језика са школским библиотекаром у 

спровођењу наставних и ваннаставних активности, како би се дошло до реалних података 

који говоре о томе у којој мери они упућују ученике на библиотечко-информационе и 

педагошке ресурсе, колико користе простор читаонице за часове редовне, допунске и 

додатне наставе и часове секције и припреме такмичара и какве све културне програме 

реализују уз подршку стручног сарадника библиотекара.  

3) Доћи до сазнања о томе на који начин учитељи, наставници српског језика и сами 

библиотекари посматрају улогу стручног сарадника библиотекара у пружању методичке и 

педагошке подршке ученицима у реализацији наставних задатака, индивидуалном 

истраживању и изградњи њихове читалачке културе.  

4) Испитати гледишта учитеља, наставника српског језика и школских библиотекара о 

месту школске библиотеке у припреми и реализацији програма наставе српског језика и 

слободних активности ученика. 

5) Истражити ставове школских библиотекара у погледу унапређења сопствене праксе и 

иновирања професионалних знања и вештина, из аспекта њихове методичке сарадње са 

учитељима и наставницима српског језика. 

6) Сагледати ниво информатичко-техничке обучености стручних сарадника библиотекара 

и њихове спремности да пруже одговарајућу медијатечку подршку ученицима, учитељима 

и наставницима српског језика. 

 

1.3. Хипотезе истраживања 

 

 Током припрема за истраживачки рад, креирања одговарајућих истраживачких 

инструмената и прикупљања неопходних информација, формирана је хипотеза коју 

можемо сматрати основном (главном) хипотезом нашег истраживања: „Постоји значајан 

неискоришћен простор и потенцијал за задовољење образовних и методичких потреба и 

унапређење библиотечко-информационе културе чланова школске библиотеке, као и за 

јачање њених функција у реализацији наставе српског језика – и поред сиромаштва и 
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неадекватности постојећих фондова и минималног броја наставних и ваннаставних 

активности и културних програма које са ученицима млађих и старијих разреда у 

читаоници библиотеке (или уз коришћење њених ресурса) заједнички спроводе учитељи, 

наставници српског језика и стручни сарадници библиотекари.“ 

 На почетку истраживања формиране су упоредо са главном и помоћне хипотезе, у 

складу са посебним истраживачким интересовањима, проистеклим из одабраног проблема 

истраживања: 

1) Постојећи фондови библиотека основних школа ни својим обимом, ни структуром, ни 

квалитетом не задовољавају потребе ученика, учитеља и наставника за образовном, 

белетристичком, референсном, методичком, стручном и педагошко-психолошком 

литературом. 

2) Стручна сарадња учитеља и наставника српског језика са библиотекарима у нашим 

основним школама не остварује се у свом пуном капацитету, ни у складу са основним 

задацима наставе српског језика и образовним и културним потребама ученика; читаоница 

школске библиотеке не користи се у довољној мери као алтернативна учионица за часове 

српског језика, додатне и допунске наставе, часове секције или припреме такмичара, а 

број реализованих заједничких културних програма библиотекара са учитељима и 

наставницима српског језика је минималан. 

3) Учитељи и наставници српског језика сматрају да је улога стручног сарадника 

библиотекара у погледу пружања подршке реализацији наставног и ваннаставног рада са 

ученицима ограничена на позајмљивање лектире и белетристике, поред промоције читања 

и књиге као традиционалног медија. 

4) У плановима и програмима рада учитеља и наставника српског језика школском 

библиотекару се не намењује запаженија улога у реализацији наставе српског језика и 

слободних активности ученика. 

5) Не постоји снажнија мотивација и жеља школских библиотекара за личним стручним и 

професионалним напредовањем, а ни довољно изражена свест о неопходним корацима и 

напорима у циљу квалитетније методичке и стручне подршке учитељима и наставницима 

српског језика (рецимо, кроз припрему заједничких наставних часова и културних 

програма или увођењем нових активности у читаоници библиотеке). 
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6) Стручни сарадници библиотекари нису информатичко-технички обучени у мери која би 

им омогућила да пружају одговарајућу медијатечку подршку ученицима, учитељима и 

наставницима српског језика. 

 

1.4. Варијабле истраживања 

 

 У нашем анкетном испитивању учитеља, наставника српског језика и стручних 

сарадника библиотекара као кључна независна варијабла појављује се ужа струка, односно 

различите изворне професије испитаника. Независним варијаблама у истраживању ставова 

учитеља и наставника српског језика и школских библиотекара могу се сматрати обим и 

структура библиотечког фонда и материјално-технички услови у појединим школама. 

 Зависне варијабле у испитивању ставова учитеља, наставника српског језика и 

библиотекара биле су: спремност на стручну сарадњу, број часова одржаних у читаоници 

школске библиотеке (српског језика и библиотекарства, допунске и додатне наставе, 

секције, припреме такмичара), реализација школских културних програма, информатичко-

техничка обученост библиотекара. 

 

1.5. Популација и узорак истраживања 

  

 У емпиријском истраживању ставова испитаника који припадају популацијама 

учитеља, наставника српског језика и стручних сарадника библиотекара предвидели смо 

обухват школских средина на једном релативно компактном географском простору, са 

сличном образовном, културном и библиотекарском традицијом. Школе из којих потичу 

испитаници (њих 202) разликују се по својој социодемографској лоцираности (сеоске, 

приградске, градске), материјално-техничкој опремљености, обиму и структури 

библиотечког фонда, па и степену остварене стручне сарадње – али се могу узети као 

довољно илустративне и погодне за синхрони пресек стања у делу заједнице школских 

библиотека на територији Републике Србије. 
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 Први узорак, једноставног случајног карактера, чини скуп од 135 учитеља и 36 

наставника српског језика из 19 основних школа из централне, југоисточне и јужне 

Србије.  

Анкетирани су учитељи и  наставници српског језика из следећих школа:  

 ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота код Ниша (28 учитеља и 6 наставника 

српског језика),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Ниш (9 учитеља и 2 наставника српског језика), 

 ОШ „Бубањски хероји“ – Ниш (12 учитеља и 4 наставника српског језика),  

 ОШ „Чегар“ (8  учитеља и 2 наставника српског језика), 

 ОШ „Његош“ (4 учитеља и 2 наставника српског језика),  

 ОШ „Мирослав Антић“ – Ниш (5 учитеља и 1 наставник српског језика), 

 ОШ „Први мај“ – Трупале код Ниша (8 учитеља и 2 наставника српског језика), 

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Ниш (8 учитеља и 2 наставника српског језика), 

 ОШ „Вук Караџић“ – Алексинац (1 наставник српског језика), 

 ОШ „Десанка Максимовић“ – Катун код Алексинца (5 учитеља и 2 наставника 

српског језика),  

 ОШ „Карађорђе“ – Горњи Матејевац код Ниша (8 учитеља и 2 наставника српског 

језика), 

 ОШ „Владислав Петковић Дис“ – Грљан код Зајечара (3 учитеља и 2 наставника 

српског језика),  

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Салаш код Зајечара (2 учитеља),  

 ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ – Зајечар (2 учитеља),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Алексинац (1 наставник српског језика), ОШ „Станислав 

Сремчевић“ – Крагујевац (7 учитеља и 4 наставника српског језика),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Крушевац (12 учитеља и 4 наставника српског језика), 

 ОШ „Момчило Настасијевић“ – Горњи Милановац (1 учитељ),  

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Врање (13 учитеља и 1 наставник српског језика). 

 Други узорак, једноставног случајног карактера, чинио је скуп од 31 стручног 

сарадника библиотекара из 27 основних школа са територије централне, јужне и 

југоисточне Србије: 
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 ОШ „Десанка Максимовић“ – Чокот код Ниша (2 библиотекара), 

 ОШ „Бубањски хероји“ – Ниш (1),  

 ОШ „Његош“ – Ниш (1),  

 ОШ „Мирослав Антић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Сретен Младеновић Мика“ (2),  

 ОШ „Први мај“ – Трупале код Ниша (1),  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Душан Радовић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Радоје Домановић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Иво Андрић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Ниш (1),  

 ОШ „Вожд Карађорђе“ – Ниш (1),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Ниш (1), 

 ОШ „Карађорђе“ – Малча код Ниша (1),  

 ОШ „Десанка Максимовић“ – Катун код Алексинца (1),  

 ОШ „Станислав Сремчевић“ – Крагујевац (1),  

 ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Крагујевац (1),  

 ОШ „Мома Станојловић“ – Крагујевац (1),  

 ОШ „Живко Томић“ – Доња Шаторња код Крагујевца (1),  

 ОШ „Милан Благојевић“ – Наталинци код Крагујевца (1),  

 ОШ „Милутин Јеленић“ – Горња Трнава код Тополе (1),  

 ОШ „Сестре Радовић“ – Белосавац код Тополе (1),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Крушевац (1),  

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Врање (1),  

 ОШ „Светозар Марковић“ – Врање (2),  

 ОШ „Вук Караџић“ – Врање (2),  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Врање (1). 

 Међу стручним сарадницима библиотекарима, поред доминантних  учитеља 

и наставника српског језика, има и наставника енглеског и руског језика, наставника 

физике, књижничара, библиотекара-информатичара, социолога, правника...  
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       Табела 1: Анкетирани стручни сарадници библиотекари према изворној професији 

 Број анкетираних 

Професори разредне наставе 8 

Професори српског језика и књижевности и опште књижевности 12 

Професори страних језика, других предмета и библиотекари- 

информатичари (књижничари) 

11 

 

 

1.7. Методе, технике и иструменти истраживања 

  

У складу са конкретним задацима истраживања креирана су два посебна анкетна 

упитника, са тежњом да се постигне синхроност и актуелност у погледу исказивања 

ставова учитеља, наставника српског језика и стручних сарадника библиотекара. 

 Анкета за учитеље и наставнике српског језика се једним делом односила на 

библиотечке збирке намењене наставницима (стручна и методичка литература, 

мултимедија) и аспекте њиховог коришћења за припрему и реализацију наставних и 

ваннаставних активности; другим својим делом обухватила је садржаје и облике сарадње 

са библиотекаром из њихове школе. Истовремено, припремљена је и реализована анкета 

за стручне сараднике библиотекаре, која се односила на степен и квалитет сарадње коју 

они остварују са учитељима и наставницима српског језика у својој школи. 

 Анкетно испитивање учитеља, наставника српског језика и стручних сарадника 

библиотекара школа из централне, југоисточне и јужне Србије реализовано је од половине 

априла до половине маја 2014. године.  

 

1.8. Анализа и интерпретација резултата истраживања  

1.8.1. Анализа резултата анкетног испитивања учитеља и наставника српског језика  
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Знања о библиотекарству 

 

 Уводни део анкетног упитника за учитеље и наставнике српског језика (анкета Ви и 

ваша школска библиотека) садржао је питања везана за њихова знања о библиотекарству 

као културолошкој дисциплини, као и за познавање и коришћење фонда библиотеке 

школе у којој раде. 

 

Табела 3: Како оцењујете степен Ваше информисаности и познавања улоге и значаја библиотеке у васпитно-

образовном процесу и рада стручног сарадника библиотекара – стечених током студија и личне наставне 

праксе? 

  Нисам 

довољно 

упознат 

(а) 

Поседујем 

основна 

знања 

Информишем се 

и учим о 

библиотекарству 

кроз текућу 

сарадњу 

 Активно пратим 

дешавања у 

области 

библиотекарства  

у образовању 

Σ 

Учитељи 5 31 94 5 135 

Наставници 1 19 14 2 36 

Σ 6 50 108 7 171 

(x
2
= 13,20    df=3      gv=7,82     p>0,05) 

 Са применом хи-квадраттеста на добијене податке, дошло се до закључка да се 

појављује статистички значајна разлика у погледу степена информисаности учитеља и 

наставника о функцији библиотеке и делатностима школских библиотекара. Од укупно 

171 испитаника, њих 50 (29%) сматра да су самостално или током школовања стекли она 

основна знања о библиотекарству у образовању и о раду школског библиотекара, а 108 

(63%) се о томе информише и учи кроз актуелну сарадњу са стручним сарадником 

библиотекаром. Ни учитељи ни наставници током студија и у личној педагошкој пракси 

нису стекли довољно знања о библиотекарству, па су упућени на свог колегу стручног 

сарадника библиотекара. Од укупно 135 анкетираних учитеља само њих 5 (3,7%) прати 

активно дешавања у школском библиотекарству или учествује у програмима стручног 

усавршавања која организују школски библиотекари, а слично је и код наставника српског 

језика (2 испитаника од 36 анкетираних, или 5,5%).  

 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
31 

 

Познавање фонда библиотеке 

Табела 4: Колико познајете величину и структуру фонда ваше школске библиотеке? 

 
Нисам довољно 

упознат (а) 

Прилично сам 

упознат(а) 

Одлично 

познајем 
Σ 

Учитељи 13 (9,6%) 108 (80%) 14 (10,3%) 135 

Наставници 3 (8,3%) 23 (63%) 10 (25%) 36 

Σ 16 131 24 171 

(x
2
= 7,15     df=2      gv=5,99       p>0,05) 

 Резултат добијен применом хи-квадрат теста показује да постоји 

статистички значајна разлика у ставовима испитаника о познавању библиотечког фонда. У 

одговору на ово питање 108 анкетираних учитеља и 23 наставника се сагласило у тврдњи 

да су прилично упознати са структуром фонда школске библиотеке. Са фондом 

библиотеке није довољно упознато 13 учитеља и 3 наставника српског језика, а одлично га 

познаје само 14 учитеља и 10 наставника, иако су учитељи и наставници природно 

упућени на коришћење фондова библиотеке (уз неопходност да предвиде и ученичке 

потребе за литературом). На основу добијених података закључујемо да ни учитељи ни 

наставници не исказују жељу да упознавању библиотечког фонда посвете више пажње, 

зависно од конкретних потреба наставног и ваннаставног рада са ученицима. 

 

Коришћење библиотечких ресурса 

Табела 5: Колико сте књига, уџбеника, стручних публикација или аудиовизуелних јединица 

позајмили у школској библиотеци током текуће школске године? 

 

  Учитељи Наставници Σ 

Мање од 5 21 (15,5%) 14 (38,7%) 35 

Од 5 до 15 66 (48%) 12 (33,8%) 78 

Више од 15 48 (35,6%) 10 (27,5%) 58 

Σ 135 36 171 

(x
2
= 9,57   df=2    gv=5,99   p>0,05) 

Приказани резултати хи-квадрат теста показују да постоји статистички 

значајна разлика у погледу броја библиотечких јединица које су позајмили учитељи и 
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наставници српског језика. Иако су, према претходно добијеним одговорима, учитељи 

генерално више него наставници упознати са структуром фонда (мада само „прилично 

упознати“), њих 66 позајми од 5 до 15, а 48 више од 15 књига; истовремено, од 5 до 15 

библиотечких јединица годишње узима 12 наставника, а 10 позајми више од 15. Чак 14 

наставника српског језика (38,7%) годишње користи мање од 5 књига из фонда школске 

библиотеке, што донекле изненађује, али треба узети у обзир њихове конкретне стручно-

методичке потребе, као и структуру и квалитет библиотечког фонда. 

 

Ставови о структури наставничког фонда и опремљености библиотеке 

 

Табела 6: Шта недостаје библиотеци ваше школе у погледу актуелности и садржајности наставничког 

фонда, односно њене информатичко-техничке опремљености, ради подршке Вашим наставним и 

ваннаставним активностима? 

 

 Учитељи Наставници 

Стручна литература 45 (33,3%) 15 (41,6%) 

Актуелни уџбеници, дечја белетристика и лектира 36 (26,7%) 12 (33,3%) 

Рачунари и друга ИКТ – опрема за потребе наставе и 

ваннаставних активности 
13 (9,6%) 11 (8,1%) 

Мултимедијални извори 9 (6,67%) 4 (2,9%) 

Нема недостатака 6 (4,4%) 11 (0,7%) 

Референсни извори 5 (3,7%) 2 (1,5%) 

Белетристика за одрасле 5 (3,7%) 1 (0,7%) 

Прилагођена лектира и уџбеници за ученике са 

посебним образовним потребама 
4 (2,9%) 1 (0,7%) 

Без одговора 20 (14,8%) 6 (21,6%) 

 

 На основу исказаних предлога и сугестија, велики број анкетираних учитеља (45) и 

наставника српског језика (15) испољава потребу за одговарајућом стручном литературом, 

а 36 учитеља и 12 наставника указује на недостатак актуелне дечје белетристике, лектире 

и уџбеника. Мањи број испитаника упућује и на недостатак простора, интернет везе и базе 

угледних часова у библиотечком фонду. Донекле изненађује податак да 20 учитеља и 6 

наставника српског језика није написало одговор на ово питање, што се може схватити и 
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као незаинтересованост за пословање библиотеке и рад њеног стручног водитеља 

библиотекара.  

Реализација часова српског језика у читаоници библиотеке 

 

Неколико питања из анкете односило се на реализоване наставне и ваннаставне 

активности учитеља и наставника српског језика у читаоници школске библиотеке, као и 

библиотекара у разредним учионицама (у претходном петогодишњем периоду). Једно од 

тих питања било је: Колико сте часова редовне, додатне или допунске наставе, секције 

или припреме ученика за такмичење одржали у читаоници школске библиотеке током 

претходних пет година? 

 

Табела 7: Број часова учитеља и наставника српског језика,одржаних у читаоници библиотеке за 

претходних пет година 

 

 Учитељи 
Наставниц

и 
Σ 

Редовна настава 115 134 249 

Додатна или допунска 

настава 
96 72 168 

Час секције 130 146 276 

Припрема такмичара 68 122 190 

Σ 409 474 883 

 

 Према добијеним одговорима испитаника, може се видети да је 

искоришћеност читаонице библиотеке за одржавање часова српског језика, додатне и 

допунске наставе, часова секције и припреме такмичара веома мала:  135 анкетираних 

учитеља имало је за пет година само 409 часова редовне, допунске или додатне наставе, 

односно, припреме такмичара у читаоници библиотеке (или 11,7 часова по учитељу) а 36 

наставника српског језика укупно 474 часова (или 13,6 часова по наставнику). Али, то је 

годишње само 2,34 часа по учитељу, односно 2,68 по наставнику, што говори о томе да су 

часови у школској библиотеци врло ретки. 

 Ови подаци се могу донекле оправдати чињеницом да у појединим 

библиотекама нема довољно простора за рад целог одељења или тиме што се часови 
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секције, додатне и допунске наставе изводе у учионици. Међутим, ако се има у виду да је 

укупан годишњи фонд редовних часова српског језика у млађим разредима и у петом 

разреду 180, а у шестом, седмом и осмом разреду 144, то је за петогодишњи период 900, 

односно 720 часова. С обзиром на број анкетираних учитеља и наставника – може се 

закључити да је укупан број реализованих часова занемарљив (иако неки од наставника 

можда и немају целовиту наставну норму или имају и нека друга задужења у оквиру 

васпитно-образовног процеса). 

 

Табела 8:  Број учитеља и наставника који за пет година рада нису одржали 

 нити један час у библиотеци 

 

 Учитељи Наставници 

Редовна настава 18 (13,3%) 10 (27,7%) 

Додатна или допунска настава   26 (19,2%) 12 (33,3%) 

Час секције 11 (8,1%) 4 (11,1%) 

Припрема такмичара 33 (24,4%) 6 (16,6%) 

 

Изненађује и податак да 28 анкетираних учитеља и наставника српског језика 

(или 16,3% од укупног броја анкетираних) за пет година није одржало нити један час 

редовне наставе у библиотеци; њих 38 (или 22,2%) није одржало нити један час додатне 

или допунске наставе; њих 15 (или 8,7%) није одржало нити један час секције, њих 39 (или 

22,8%) није одржало ниједан час припреме такмичара. Из табеле 8 види се да је већи 

проценат учитеља него наставника који у библиотеци нису одржали нити један час 

српског језика у редовној настави, али се то може објаснити и чињеницом да је српски 

језик, иако базични, само један од предмета који припадају учитељској наставној норми и 

да он мора посветити времена и пажње и осталим предметима, за које читаоница 

библиотеке не може да буде одговарајући простор. 

 

Часови библиотекара у разредној учионици 

 

 У одговорима учитеља и наставника српског језика на шесто питање: 

Колико је часова библиотекарства или српског језика у Вашем разреду (у одељењима у 
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којима предајете) одржао стручни сарадник библиотекар, током претходних пет 

година? –примећује се да на овом плану постоји слаба сарадња учитеља, наставника 

српског језика и школског библиотекара.  

 

Табела 9: Часови библиотекарства у млађим и старијим разредима 

 Учитељи Наставници 

До пет часова 73 17 

Од пет до десет часова 16 13 

Десет и више часова 18 10 

Ниједан 15 2 

Без одговора 13 3 

  

Више од половине учитеља (њих 73, или 54%) и скоро половина наставника 

српског језика (17, или 42,7%) указало је на то да библиотекар врло ретко долази у њихове 

разреде (одељења) – тј. да је одржао само до пет часова за пет година, а код 15 учитеља 

(8,7%) и 2 наставника српског језика (5%) стручни сарадник библиотекар није одржао 

нити један час. Томе се могу додати и подаци који се односе на изостанак одговора 

испитаника (13 учитеља и 3 наставника). 

Треба имати у виду да се ради о периоду од пет година, што значи да су часови 

библиотекара у одељењима које воде учитељи (по једно) и наставници српског језика 

(најмање по пет, уколико имају пуну радну норму) веома ретки и спорадични, пре свега 

реализовани као уводни часови библиотекарства и часови представљања фонда, уместо да 

буду континуирани и чешћи. Са друге стране, при сагледавању ових података треба имати 

у виду да стручни сарадник библиотекар нема правилником чврсто структурисану обавезу 

држања часова библиотекарства или српског језика, већ да ови часови улазе у фонд часова 

учитеља и наставника српског језика. Они те часове могу реализовати и самостално, или у 

сарадњи са стручним сарадником библиотекаром, у учионици или читаоници библиотеке, 

међутим, те се могућности у нашим школама ретко користе.  
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Стручне консултације са библиотекаром 

 

Седмо анкетно питање за учитеље и наставнике српског језика гласило је: Колико 

пута у току школске године посетите школску библиотеку или се консултујете са 

библиотекаром, у потрази за неопходном образовном грађом и информацијама од 

користи за Ваше стручно усавршавање? 

 

Табела 10: Посећивање школске библиотеке ради консултација 

 са стручним сарадником библиотекаром 

 

 Учитељи Наставници Σ 

Ретко 20 4 24 

Једном или двапут месечно 70 24 94 

Једном или двапут недељно 28 6 34 

Веома често 17 2 19 

 

Σ 

1

35 

 

36 

1

71 

(x
2
= 2,916   df=3    gv=7,82   p>0,05) 

Подаци добијени применом хи-квадрат теста говоре да не постоји значајна 

статистичка разлика између степена посећености библиотеке од стране учитеља и 

наставника српског језика. Из представљених резултата види се да већина наставника 

српског језика (њих 28 од 36 анкетираних, или 77%) посећује библиотеку или се 

консултује са стручним сарадником библиотекаром ретко, или пак једном или двапут 

месечно. Такве контакте са библиотекаром остварује 90 учитеља (66,6%), „Веома често“ 

библиотеку посећује 17 учитеља (22,2%) и 2 наставника (5,5%). Из ових одговора 

произилази да наставници српског језика посећују библиотекара ређе неголи учитељи. 

Ипак, збирно посматрано, посећеност библиотеке од стране учитеља и наставника може се 

сматрати недовољном, јер она чини део школског простора и садржи све оне неопходне 

образовне материјале за наставно особље и ученике, а стручни сарадник библиотекар 

треба да буде њихов равноправни партнер у реализацији наставе српског језика и подршка 

у личном стручном напредовању. 
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Примери стручне сарадње 

 

Осми анкетни захтев за испитанике гласио је: Наведите пет примера Ваше 

стручне сарадње са библиотекаром у вашој школи, остварених током претходних пет 

година (или мање). 

 

Табела 11: Остварени облици стручне сарадње са библиотекаром у периоду од пет година 

 Учитељи Наставници 

Избор и представљање стручне литературе, 

препорука семинара за наставнике, радионице и 

стручна предавања, учешће у пројектима 

40 4 

Медијатечка подршка и техничка припрема часова, 

квизова, приредби и изложби 
36 11 

Час библиотекарства у читаоници библиотеке 29 10 

Избор литературе за секције и припрему приредби 23 6 

Књижевни сусрети 22 5 

Час српског језика у библиотеци 18 9 

Припрема и реализација читалачких такмичења и 

квизова 
17 3 

Реализација литерарних конкурса 14 5 

Избор текстова и набавка књига за ученике 

(лектира и белетристика) 
10 7 

Школски лист и зидне новине 14 4 

Сарадња у припреми часа српског језика у виду 

обезбеђења информационих извора 
12 3 

Посета културним установама (дечјој или градској 

библиотеци, позоришту...) 
9 3 

Учешће библиотекара на часу српског језика у 

разредној учионици 
8 4 

Припрема такмичара 7 4 

Припрема угледног часа 7 2 

Часови секције у библиотеци 7 1 

Дистрибуција дечјих часописа 6 1 

Представљање нових књига за ученике 2 4 

Без одговора 12 4 
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Учитељи су у својим одговорима навели низ заједничких активности са 

библиотекаром, а од њих се издвајају они везани за часове библиотекарства (29 одговора), 

избора и представљања стручне литературе и облике стручног усавршавања (40), као и 

медијатечке и технике подршке у реализацији јавних и културних школских 

манифестација (36). 

Сарадња са наставницима српског језика је интензивнија, с обзиром на то да је 

стручни сарадник библиотекар у својим библиотечко-информационим пословима у 

знатној мери усмерен ка задовољењу потреба ученика старијих разреда. Девет наставника 

навело је да су одржали часове српског језика у библиотеци, десет да је час одржао 

библиотекар, а њих једанаест да су имали медијатечку или техничку подршку 

библиотекара за реализацију својих активности. Не треба занемарити и друге облике 

сарадње са учитељима, као што су: изложбе, прикази књига, представљање целог фонда, 

стручна замена, подела бесплатних уџбеника за наставнике, припрема тестова за 

такмичаре, умножавање наставног материјала, анкетирање ученика, дистрибуција дечје 

штампе, уређивање зидних новина у учионици млађих разреда...  

Учитељи и наставници су у појединачним одговорима навели и друге форме 

сарадње са библиотекаром: припрема прилога за школски сајт, презентације нових књига, 

коришћење мултимедијалних извора из фонда библиотеке, припрема тестова за 

такмичење из српског језика, попис библиотеке, сакупљање књига на поклон библиотеци, 

награђивање ученика, сарадња у оквиру стручног већа наставника српског језика, 

креирање филмова о школи, посета угледном часу, организација радионице, гледање 

филмова у читаоници библиотеке, обележавање значајних годишњица, снимање часова, 

учлањење првака у библиотеку, помоћ ученицима у учењу и изради дневника читања,  

подршка ученицима у истраживању, сређивање картона ученика, сарадња у оквиру 

школског тима задуженог за културну делатност, коришћење рачунара и интернета у 

библиотеци... 

Пошто се ради о петогодишњем периоду, наш закључак је да је сарадња 

библиотекара са наставницима српског језика и учитељима на незадовољавајућем нивоу и 

да нису искоришћене све могућности и простори сарадње. Она умногоме зависи и од 
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самог стручног сарадника библиотекара, који треба да је иницира и да понуди учитељима 

и наставницима подршку у свим областима свог стручног и професионалног деловања.  

 

Потенцијали стручне сарадње 

 

Девето питање у нашој анкети за учитеље и наставнике односило се на могућности 

чвршће сарадње са школским библиотекаром: У којим областима Вашег будућег 

наставног и ваннаставног рада са ученицима постоје могућности за свестранију и 

сврсисходнију сарадњу са стручним сарадником библиотекаром у вашој школи? 

 

Табела 12: Будућа сарадња учитеља и наставника српског језика са  библиотекаром у области 

наставног и ваннаставног рада са ученицима 

Реализација часова српског језика (обрада лектире, анализа ученичких 

радова, техника читања, анализа епске поезије) 
33 

Помоћ у реализацији програма секције 22 

Часови библиотекарства у функцији развијања љубави према књизи 

(упознавање ученика са фондом библиотеке, посета градској библиотеци, 

изложба књига и часописа) 

18 

Одабир и препорука обавезне и додатне литературе за наставу српског 

језика 
16 

Подршка у припреми такмичења из српског језика и организација 

литерарних конкурса и књижевних сусрета 
9 

Подршка у припреми приредби 7 

Подршка у припреми угледног часа 6 

Избор и препорука литературе за предмете Свет око нас и Природа и 

друштво 
6 

Додатна и допунска настава у библиотеци 6 

У свим областима рада 2 

Без одговора 21 

 

Полазећи од сопствене педагошке праксе и искуства сарадње са стручним 

сарадником библиотекаром, учитељи и наставници су изнели виђење његове улоге у раду 

са ученицима, за коју мисле да може бити „значајна“. Притом, они сматрају да 

библиотекар може ученицима помоћи у изради домаћих и истраживачких задатака 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
40 

 

(обезбеђујући „идеје и литературу“) на основу главних смерница добијених од учитеља и 

наставника, али и да може учествовати у припреми ученика за такмичења. Такође, 

наставници виде улогу стручног сарадника библиотекара и у пословима проналажења 

образовних и стручних материјала за наставнике и у упућивању ученика у потребну 

литературу и корисне линкове. 

Учитељи и наставници српског језика сматрају да могућности сарадње постоје у 

припреми и реализацији наставних часова (33 одговора или 19,2% испитаника), часова 

библиотекарства (18 одговора или 10,5%) и часова секције (22 одговора или 12,8%), али и 

у организацији школских приредби, припреми угледних часова и заједничких часова са 

библиотекаром, у коришћењу електронских извора, садржинској и техничкој припреми 

школског листа. Поред ових доминатних, постоје и друге могућности сарадње: припрема 

ученика за завршни испит, пружање подршке ученицима у реализацији истраживачких 

задатака, укључивање у програме професионалне оријентације ученика, организација 

књижевних сусрета, одржавање часова из области лексикологије и дијалектологије у 

школској библиотеци, стручна сарадња у оквиру школских пројеката, укључивање у 

међушколске читалачке програме и пројекте, промовисање локалног језичког и културног 

наслеђа. Чак 21 испитаник (или 12,3% од укупног броја) није одговорио на ово питање. 

Учитељи и наставници српског језика указују на могућности сарадње у области 

наставе и учења уопште, одржавања часова српског језика у читаоници библиотеке, 

часова библиотекарства, избора драмских текстова, заједничког прегледања 

енциклопедијских издања, награђивања највреднијих читалаца, рада секција у млађим 

разредима (луткарска, ликовна), израде школског листа и прилога за школски сајт, 

набавке стручне литературе... Ипак, један од важнијих услова за будућу сарадњу јесте 

постојање читаонице, са довољно читалачких места, односно, практичног простора за 

одвијање наставних и ваннаставних активности. 

 

Учешће библиотекара у раду школе 

 

 Десето питање у нашој анкети за учитеље и наставнике гласило је: У чему би 

требало да се огледа учешће стручног сарадника библиотекара у укупном васпитно-
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образовном процесу који се одвија у школи у којој радите, полазећи од предмета који 

предајете и школских активности у којима и сами учествујете? 

У својим одговорима, учитељима и наставницима су стручног сарадника 

библиотекара посматрали и као традиционалног библиотекара, али и као медијатекара. 

Један од очекиваних одговора био је да библиотекар треба стално да подржава читалачке 

активности у школи, кроз пројекте, или кроз такмичења типа „нај-читалаца“, појединачно 

и по разредима. Сем тога, библиотекар је обавезан да учитеље и наставнике обавештава о 

броју прочитаних књига по одељењу (кроз своје периодичне извештаје), а као 

медијатекар, он може да им пружа техничко-медијатечку подршку у реализацији часова, 

по могућству и да снима драмске представе и угледне часове 

 

Табела 13: Ставови учитеља и наставника о учешћу библиотекара 

 у васпитно-образовном процесу 

  

 Највећи број одговора на ово питање односио се на популаризацију читања и организовање читалачких радионица: 32 (18,7% испитаника), али су учитељи и наставници српског језика изнели и низ предлога и сугестија свом библиотекару, као што су: обезбеђивање педагошке и методичке 

литературе (17 одговора или 9,9%), подршка у реализацији редовних и угледних часова 

(24 одговора или 14%).  

Популаризација читања и организовање читалачких 

радионица 
32 

Планирање, припрема и реализација редовних и угледних 

часова српског језика 
24 

Обезбеђивање и препорука педагошке и методичке 

литературе 
17 

Помоћ у писању домаћих задатака, подршка у учењу и 

проширивању знања ученика 
13 

Укључивање у припрему приредби и других културних 

манифестација 
12 

Часови библиотекарства – технике коришћења 

информационих извора 
11 

Подршка раду секција 10 

Часови представљања књига 9 

Организација књижевних сусрета 8 

Организација радионица креативног писања 6 

Организација литерарних конкурса 5 

Изградња фонда и издавање књига ученицима 5 

Без одговора 26 
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Наставници српског језика очекују да им библиотекар пружа подршку у 

реализацији ваннаставних активности и да заједно са њима ради на плану неговања 

културе читања и културе говора. Желе да га виде на својим часовима као колегу и као 

активног учесника часа („гост-библиотекар“). Он на тим часовима може ученицима 

презентовати новине у фонду, говорити им о значају, методама и вештинама читања и 

његовом значају за развијање опште и књижевне културе.  

Библиотека може послужити за пробе луткарске секције или као изложбени 

простор, с обзиром на то да стручни сарадник библиотекар има и програмску обавезу да 

пружа медијатечку и стручну подршку у припреми и реализацији школских приредби. 

Такође, он мора стално бити у школи, да би ученици у сваком трену могли да позајме 

књигу коју желе, за читање код куће или у читаоници библиотеке. Поред тога, 

библиотекар треба да омогући истраживачки рад ученика у читаоници библиотеке и 

пружи им подршку као стручно лице које најбоље познаје фонд библиотеке и начине 

долажења до извора са интернета. Сем тога, он може да успостави релацију између разних 

предметних области, јер сарађује са свим наставницима, а посебно са учитељима, 

наставницима српског језика и наставницима страних језика.  

Интересантно је навести један од одговора на ово питање, који каже да би се 

учешће библиотекара у укупном васпитно-образовном процесу требало огледати „...у 

доброј вољи и природној љубазности.“ Међутим, чак 26 учитеља или наставника српског 

језика (15,2%) није дало одговор на ово питање. 

 

Планиране активности у читаоници библиотеке 

 

 Анкетно питање бр. 11односило се на реализацију програмских активности 

у библиотеци: Које бисте четири активности желели да остварите (или их већ 

планирате) у читаоници библиотеке у вашој школи током ове или следеће школске 

године? 

 

 

 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
43 

 

Табела 14: Планиране активности у читаоници библиотеке 

 

Наставници српског језика сматрају да читаоница библиотеке пре свега треба да 

буде место за њихове часове обраде наставних јединица из језика и књижевности (28 

испитаника или 16,4%  анкетираних), часове обраде лектире, часове упознавања са 

библиотечким фондом, часове посвећене одређеном писцу, часове секција (21 испитаник 

или 12,3%). Она је погодно место и за састанке стручног актива, реализацију читалачког 

пројекта (30 испитаника или 17,5%), организацију књижевног сусрета (27 испитаника или 

15,7%), припрему школског листа, истраживање ученика који раде по ИОП – у, 

презентацију књига које нису у лектири... 

Учитељи и наставници су указали и на друге активности, реално оствариве у 

читаоници библиотеке: упознавање ученика са занимањем библиотекар; упознавање 

ученика са фондом библиотеке или само са насловима лектире за наредни разред; избор 

књига за читање током распуста; час Избор књиге и вођење белешки у вези са прочитаним 

садржајем; час Препоручујем вам књигу....; час Сценски приказ књиге...; корелативни час 

из српског језика и предмета Природа и друштво (прошлост Србије, знамените личности – 

књиге, фотографије, часописи, енциклопедијски чланци, снимци...) или предмета Ликовна 

Читалачки пројекти, радионице и такмичења, квизови и 

изложбе књига у библиотеци 
30 

Књижевни сусрети и представљање ученичког стваралаштва 27 

Час српског језика у читаоници библиотеке 28 

Часови секције (литерарна, луткарска, драмска, новинарска, 

рецитаторска) у библиотеци 
21 

Едуковање ученика за коришћење библиотечких извора 20 

Представљање дечјих књига и  часописа 16 

Посета одељења и упознавање фонда и активности библиотеке 15 

Час библиотекарства 14 

Час представљања омиљених књига ученика 8 

Обрада лектире и писање дневника читања 6 

Допунска и додатна настава у библиотеци 4 

Огледни или угледни час у библиотеци 3 

Без одговора 12 
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култура (илустровање књиге, израда паноа...); истраживање у библиотеци; рад на 

рачунару. 

Треба овде имати у виду чињеницу да у неким школама нема одговарајућег 

простора за читаоницу и да је у тим условима нереално очекивати неке садржајније 

облике сарадње са библиотекаром (или држање редовних часова). У појединим школама 

библиотечки простор омогућава боравак целог одељења, уз остале техничке погодности 

које постоји у њему (интернет, рачунар, могућност коришћења пројектора, покретна 

табла). Ипак, то је у већини библиотека тешко оствариво. 

 

Учешће библиотекара у пружању подршке ученицима 

 

У дванаестом питању/задатку од испитаника се тражило следеће: Поређајте по 

степену важности активности стручног сарадника библиотекара на плану пружања 

помоћи Вашим ученицима у реализацији постављених задатака (бројевима од 1 до 6). 

Наставници српског језика су на прво место у свом избору важности задатака 

библиотекара у раду са ученицима ставили подршку у самосталном истраживању и 

трагању за информацијама, док су учитељи изабрали проналажење података и 

информација од користи за ученике (код наставника је то на другом месту). 

 

Табела 15: Степен важности активности у оквиру библиотекареве 

 стручне подршке ученицима 

 Учитељи Наставници 

Помоћ у писању домаћих задатака 6 7 

Помоћ у писању дневника читања лектире 7 6 

Проналажење података и информација од користи за 

ученике 
1 2 

Подршка ученицима у самосталном истраживању и трагању 

за информацијама 
2 1 

Упознавање ученика са коришћењем референсне збирке 4 5 

Обезбеђивање белетристичке литературе 3 3 

Разговор о прочитаним књигама 5 4 
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Остали избори су очекивани, као што је став наставника српског језика да 

помоћ ученицима у писању домаћих задатака и обради лектире буде на последњем месту, 

вероватно због чињенице да многе библиотеке не поседују читалачки простор, или због 

тога што се ради о текућим радним обавезама ученика, уско везаним за градиво и задатке 

са конкретних наставних часова, о којима библиотекар не може бити довољно обавештен. 

Слично збирно мишљење имају и учитељи. 

 

Учешће библиотекара у раду стручног актива 

 

Тринаесто питање у нашој анкети било је везано за рад стручних актива: У којим 

све аспектима рада вашег стручног актива видите потенцијално учешће и допринос 

стручног сарадника библиотекара? 

Судећи према датим одговорима, закључујемо да у већини случајева учитељи и 

наставници препознају улогу стручног сарадника библиотекара у наставном процесу и 

школској васпитно-образовној пракси и прихватају је као добродошлу. Међутим, 

изненађује одсуство одговора појединих учитеља (њих 16 или 12%, од укупно 

анкетираних 135) и наставника српског језика (њих 8 или 22,2% од укупно анкетираних 

36), који очигледно библиотекара не сматрају чланом свог актива, и не виде у њему 

значајнијег сарадника, па га на своје састанке и не би позивали. 
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Графикон 1: Учешће библиотекара у раду актива учитеља 

 

Анкетирани учитељи су изнели мишљење да стручни сарадник библиотекар може 

оптимално учествовати у раду њиховог актива најпре у областима подршке реализацији 

културних програма (31 одговор или 22,9% испитаника), методичке сарадње (20 одговора 

или 14,8%), припреме редовних и огледних часова (18 одговора или 13,3%), планирања 

(14 одговора или 10,3%) и препоруци стручне литературе (15 одговора или 11,1%).  

Истовремено, од анкетираних 36  наставника српског језика, њих 6 (16,6%) сматра 

да је од користи библиотекарево учешће у планирању, а по 5 испитаника (13,8%) да се то 

односи и на реализацију културних програма, односно област методике наставе српског 

језика. Поред тога, само по 5% наставника српског језика у библиотекару види колегу 

стручног сарадника, који ће му помоћи у припреми редовних и угледних часова односно 

препоруци стручне литературе. 

Упоређујући добијене податке, можемо закључити да су учитељи спремнији на 

стручну методичку сарадњу са својим библиотекаром неголи наставници српског језика, 

или да им је његова подршка потребнија. Међутим, треба имати у виду и методичке 
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потребе које учитељи имају у другим предметним подручјима, изван области наставе 

српског језика – и да је та сарадња са библиотекаром још садржајнија. 

 

  

Графикон 2: Учешће библиотекара у раду актива наставника српског језика 
 

  

Поред ових доминантних, у појединачним одговорима испитаника види се широк 

спектар могућности сарадње учитеља са школским библиотекаром: обрада лектире, рад 

секције, припрема приредбе, посета културној установи (градска и дечја библиотека, 

позориште), давање информација о локалним културним догађајима, припремашколског 

листа, креирање тестова, организација литерарних конкурса, подршка креативном раду 

ученика, израда презентација, паноа... 

 

Подршка библиотекара личном стручном усавршавању 

 

 Четрнаесто питање односило се на ставове о подршци школског библиотекара 

личном стручном напредовању учитеља и наставника:  На који начин (и којим 

средствима) библиотекар ваше школе може подржати Ваше лично стручно 

усавршавање и унапређење професионалних и стручних компетенција? 
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 Континуирано стручно усавршавање постаје све важније за утврђивање 

професионалног статуса учитеља и наставника, и све више подстиче на промишљање о 

сопственој пракси и планирању даљег развоја у струци. Међутим, чак 31 испитаник није 

дао одговор на ово питање (18%), дакле, скоро једна петина од 171 анкетираног учитеља и 

наставника српског језика на индиректан начин износи став да им библиотекар не може 

ничим помоћи у њиховом личном стручном усавршавању. 

 

 

Графикон 3: Подршка личном стручном усавршавању учитеља и наставника српског језика 
 

 

Учитељи и наставници српског језика од школског библиотекара очекују да их 

обавештава о новој стручној литератури у библиотеци (44 испитаника или 25,7%), да 

размењује с њима информације о актуелностима у образовању (19 испитаника или 11%) и 

најављеним стручним скуповима, да присуствује и учествује у припреми угледних часова, 

стручних трибина и конференција, да сарађује у реализацији школских пројеката и 

програма стручног усавршавања. Анкетирани учитељи и наставници сматрају да им он 

може обезбедити линкове према корисним сајтовима, електронским књигама и 

часописима из различитих стручних и научних подручја (пре свега педагогије, развојне 
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психологије и методике). Испитаници очекују да библиотекар прати актуелности у 

издавачкој делатности и у свету информационо-комуникационих технологија.  

 

Предлози новина у раду библиотеке 

 

Последњи захтев испитаницима (15. питање/задатак) односио се на њихове 

предлоге и сугестије којима би се у рад библиотеке увеле неке иновације: Препоручите 

стручном сараднику библиотекару ваше школе пет новина у раду школске библиотеке – 

за реализацију током следеће школске године. 

 

Табела 16: Предлози новина у раду стручног сарадника библиотекара 

 

Анкетирани учитељи и наставници српског језика сматрају да је у будућности 

неопходно веће учешће библиотекара у општем васпитно-образовном процесу, а нарочито 

његов активнији рад са ученицима. То би се реализовало кроз већи број часова 

Часови или трибине за упознавања ученика са новом грађом 34 

Часови библиотекара о коришћењу штампаних, дигиталних и 

дигитализованих извора;  давање ученицима упутстава о техникама 

читања, за обраду лектире и дневник читања 

31 

Формирање клуба читалаца и подршка литерарном стварању кроз 

литерарне конкурсе и такмичења у читању („Читалачка значка“ и слично) 
29 

Угледни часови или трибине библиотекара и презентација примера добре 

праксе за наставнички колектив 
17 

Подстицање ученика на коришћење ИКТ и интернета у читаоници 

библиотеке 
15 

Књижевни сусрети и представљање књига 14 

Набавка стручне литературе и часописа и извора за рад секција према 

препорукама наставника 
11 

Међубиблиотечка  сарадња и промоција рада школске библиотеке 10 

Организација рада секција у читаоници библиотеке 9 

Обнова библиотечког фонда 8 

Представљање уџбеника и креирање базе знања и методичког материјала 6 

Праћење семинара из области библиотекарства и методике наставе српског 

језика 
6 

Без одговора 42 
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библиотекарства, у циљу упознавања ученика са новим изворима (34 одговора или 19,8% 

испитаника), часова о коришћењу постојећег фонда и методама разумевања прочитаног 

(31 одговор или 18,1%), као и кроз популаризацију књиге и читања и подршку 

стваралачким хтењима ученика: формирање читалачког клуба, организација квизова, 

литерарних конкурса, читалачких и креативних радионица (укупно 29 избора или 16,9%). 

Школском библиотекару је препоручено даље стручно усавршавање и 

професионализација, ширење веза и сарадње са другим библиотекама и културним 

установама.  

Појединачно посматрано, учитељи и наставници српског језика сачинили су листу 

сврсисходних предлога и сугестија, ради увођења новина у рад школске библиотеке. Тако 

они школском библиотекару предлажу: посету позоришту, организацију књижевних 

сусрета и изложби књига, промоцију нових издања у читаоници библиотеке и разредној 

учионици, гостовање библиотекара на часовима српског језика, набавку рачунара за 

чланове библиотеке, периодично упознавање ученика и наставника са новим насловима 

преко различитих медија (огласна табла, пано, електронска пошта), подношење извештаја 

о раду библиотеке на седници Наставничког већа, организацију Дана школских 

библиотека, учешће у припреми школског листа и сајта, увођење аутоматизованог 

библиотечког пословања, формирање базе методичких материјала из свих предмета. 

Већи број испитаника (њих 42 или 24,5% од 171 анкетираног) није дао предлоге за 

унапређење рада своје школске библиотеке и њеног водитеља стручног сарадника 

библиотекара. То можемо објаснити недостатком јасне представе о улози и значају 

школске библиотеке у савременом васпитно-образовном процесу, али и одсуством идеје о 

сопственом професионалном напредовању уз помоћ особе која треба да буде главни 

сарадник учитељима и наставницима у свакодневном раду са ученицима и континуираном 

(целоживотном) учењу и стручном усавршавању – школског библиотекара. 

 

1.8.2. Анализа анкетног испитивања стручних сарадника библиотекара  

  

 У анализи резултата анкете са стручним сарадницима библиотекарима 

(Сарадња библиотекара са учитељима и наставницима српског језика) дошли смо до 
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података и информација које ће допринети бољем сагледавању рада њихових библиотека 

и могућности сарадње са учитељима и наставницима српског језика. 

1. У којој се мери збирке Ваше библиотеке користе за припрему и реализацију 

наставе српског језика и ваннаставних активности у организацији учитеља и наставника 

српског језика? 

 Анкетирани стручни сарадници библиотекари из скупа од 27 школа у 

централној, југоисточној и јужној Србији у већини (њих 20 или 64,5%) сматрају да 

фондови њихових библиотека задовољавају информационе и методичке потребе ученика, 

учитеља и наставника српског језика. 

 

 

Графикон 4: Коришћење збирки школске библиотеке 

 

 Скоро једна трећина испитаника (њих 9 или  29%) указује на недовољну 

искоришћеност фондова, како због сиромаштва и неактуелности, тако и због 

незаинтересованости учитеља и наставника српског језика. Разлоге за ово стање 

објашњавају или неповољном структуром фондова, или пак незаинтересованошћу 
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учитеља и наставника. Само 2 библиотекара (6% од укупног броја анкетираних) наводе да 

њихове збирке својим садржајем и облицима у потпуности одговарају информационим 

захтевима учитеља и наставника српског језика, што на посредан начин говори о веома 

лошем стању фондова библиотека српских основних школа. 

  

2. Колико је часова редовне, додатне или допунске наставе, секције или припреме ученика 

за такмичења из српског језика одржано у читаоници Ваше библиотеке током 

претходне три године? 

 

Табела 17а: Број одржаних часова редовне наставе из српског језика у читаоници 

библиотеке (учитељи) 

 

 

 

 

 

 Подаци добијени од стручних сарадника библиотекара (31 испитаник) о одржаним 

редовним часовима српског језика учитеља у читаоници библиотеке у претходне три 

године (укупно 863) показују да постоји велика бројчана разлика, јер док се у неким 

читаоницама одржи од 90 до чак 360 часова – 14 библиотекара (38%) навело је да у 

њиховој читаоници није одржан нити један час учитеља из њихових школа. Овај податак 

може бити објашњен чињеницом да поједине библиотеке не поседују читаоницу, већ 

једино просторију за смештај грађе и рад библиотекара на позајмљивању информационих 

извора ученицима и наставницима. Сем неадекватности простора, један од разлога за 

овакво стање може бити и незаинтересованост учитеља за сарадњу са библиотекаром. 

 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Уч. 0 0 8 0 20 3 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Уч. 5 5 90 96 360 120 144 0 40 15 6 0 4 10 0 
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Табела 17б: Број одржаних часова редовне наставе из српског језика у читаоници библиотеке 

(наставници српског језика) 

 

 

 

  Слични подаци односе се и на часове које су у библиотеци реализовали 

наставници српског језика: 35% библиотекара одговорило је да у њиховим библиотекама 

за три године није одржан нити један час редовне наставе српског језика. Ако се пође од 

законске обавезе да сваки наставник српског језика годишње одржи нешто преко 1000 

часова редовне наставе (у просеку 20 часова недељно, као пуна радна норма), а школе 

имају и по неколико наставника српског језика – показује се да је број часова српског 

језика (659) у библиотекама анкетираних стручних сарадника библиотекара занемарљив. 

Податак да се ради о трогодишњем периоду још више подвлачи ову негативну чињеницу.  

 

Табела 18: Одржани часови додатне или допунске наставе из српског језика у читаоници библиотеке 

(учитељи и наставници српског језика) 

 

 

 

 

 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

На. 0 12 15 80 0 0 2 0 0 6 0 5 0 1 0 0 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

На. 3 15 31 40 30 140 0 40 360 3 15 31 40 30 140 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Уч. 0 0 0 1 0 6 0 5 0 0 0 5 0 1 0 10 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Уч. 150 12 110 0 15 12 0 15 0 0 5 0 10 0 0 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

На. 4 1 0 6 0 5 0 15 0 5 0 10 2 0 0 10 
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 Иако је библиотека посебно погодан и прилагодљив простор за рад са мањим 

бројем ученика, број одржаних часова додатне и допунске наставе из српског језика у 

трогодишњем периоду веома је мали: 357 часова учитеља и 358 часова наставника српског 

језика. Седамнаест библиотекара (55%) навело је да учитељи нису одржали ниједан час 

додатне или допунске наставе, а њих дванаест (38%) да то важи за наставнике српског 

језика.  

Табела 19: Одржани састанци секције у читаоници библиотеке 

 (учитељи и наставници српског језика) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учитељи су у трогодишњем периоду одржали 300 часова секције у читаоници 

библиотеке; нешто је већи број часова секције (597) које у читаоници библиотеке 

реализују наставници српског језика, пошто се ту традиционално припрема школски лист 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

На. 100 34 40 0 15 11 15 55 0 0 35 5 5 0 0 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4 0 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Уч. 100 60 0 16 30 10 30 0 30 0 0 10 0 0 0 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

На. 0 35 8 90 80 30 50 0 20 0 0 10 0 0 0 0 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

На. 50 60 0 68 20 10 45 0 10 120 54 36 0 0 0 
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(новинарска секција) и одржавају састанци литерарне секције (коју често води и стручни 

сарадник библиотекар). 

 

Табела 20: Одржани часови припреме такмичара у читаоници библиотеке 

 (учитељи и наставници српског језика) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Само једанаест библиотекара навело је да се у њиховој читаоници за такмичења из 

српског језика припремају ученици млађих разреда; да своје ученике за такмичења 

припремају наставници српског језика навело је њих двадесет два (71%). Учитељи у 

трогодишњем периоду одрже 168 часова припреме такмичара, а наставници српског језика 

укупно 437 часова. 

 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Уч. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Уч. 60 15 20 0 20 10 8 7 0 0 15 5 0 0 2 

Биб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15 16. 

На. 0 45 15 10 100 30 10 0 10 6 5 0 0 10 0 0 

Биб. 17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

На. 24 35 0 20 10 10 20 5 0 26 10 25 4 0 2 
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3. Колико сте културних програма (књижевни сусрети, културне трибине, изложбе 

књига, представљање нових издања ученицима млађих и старијих разреда) организовали 

заједно са учитељима и наставницима у претходне три године? 

 

Табела 21: Сарадња у организацији културних програма 

 Са учитељима Са наставницима 

мање од 5 12 10 

од 5 до 15 11 11 

више од 15 8 10 

  

 Добијени подаци показују да у погледу степена ангажованости у реализовању 

школских културних програма међу стручним сарадницима библиотекарима постоје три 

уједначене групе. Број културних манифестација у школи зависи од културне политике 

саме школе, као и од спремности организатора и реализатора за сарадњу са 

библиотекаром; међутим, то не спречава школског библиотекара да и сам буде иницијатор 

културних дешавања у својој библиотеци или у неком другом школском простору. У току 

три школске године 12 библиотекара (38%) има мање од пет културних програма са 

учитељима, а њих 10 са наставницима. Истовремено, само једна трећина испитаника у 

истом периоду има више од петнаест заједничких програма са учитељима и наставницима 

српског језика – што говори да су стручни сарадници библиотекари недовољно укључени 

у културни живот школе.  

 

4. Каква су Ваша сарадничка искуства у припреми и реализацији наставе српског језика 

коју у вашој школи изводе учитељи и наставници српског језика? /Можете изабрати 

више одговора./ 
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Табела 22: Сарадња библиотекара и учитеља у реализацији наставе српског језика 

 

 

Библиотекари 

-учитељи 

Библиотекари 

-наставници 

српског језика 

Библиотекари 

-наставници 

страних језика, 

других предмета 

и библиотекари- 

информатичари 

Σ 

Врло ретко сарађујемо на 

том плану. 

0 

 0 6 6 

Каткад гостујем на 

часовима српског језика и 

представљам књиге из 

фонда. 

5 4 2 11 

Учитељи и наставници 

понекад држе часове 

српског језика у 

читаоници библиотеке. 

5 6 4 15 

Кад год могу користим 

погодне наставне 

јединице за заједничке 

часове са учитељима и 

наставницима српског j.  

6 1 2 9 

Активно учествујем у 

припреми и реализацији 

редовних и угледних 

часова српског језика.  

1 5 2 8 

 

 Стручна сарадња у подручју припреме и реализације часова српског језика 

представља једну од важнијих програмских активности школског библиотекара. Ипак, 6 

стручних сарадника библиотекара-информатичара или наставника других предмета 

наводи да ретко сарађује са учитељима и наставницима српског језика (што је и 

очекивано, с обзиром да не поседују неопходна знања и компетенције из области наставе 

српског језика). 

 Треба напоменути да часови српског језика не представљају програмску обавезу 

школског библиотекара, као стручног сарадника и да држање часова (самостално или 

заједнички, са учитељима и наставницима српског језика, па и наставницима других 
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предмета) јесте његов лични избор и резултат тежње да својом ангажованошћу допринесе 

квалитетнијој настави српског језика и оствари бољу сарадњу са колегама. 

 

Табела 23: Сарадња библиотекара и наставника у реализацији наставе српског језика 

 

 Библиотекари 

 -учитељи 

Библиотекари 

-наставници 

српског језика  

Библиотекари 

-наставници 

страних језика, 

других предмета 

и библиотекари- 

информатичари  

Σ 

Врло ретко 

сарађујемо на том 

плану. 

1 0 6 7 

Каткад гостујем на 

часовима српског 

језика и 

представљам књиге 

из фонда. 

4 4 2 10 

Учитељи и 

наставници понекад 

држе часове српског 

језика у читаоници 

библиотеке. 

4 7 4 15 

Кад год могу 

користим погодне 

наставне јединице 

за заједничке часове 

са учитељима и 

наставницима 

српског језика. 

6 1 2 9 

Активно учествујем 

у припреми и 

реализацији 

редовних и 

угледних часова 

српског језика.  

1 5 2 8 

  

  Библиотекари-учитељи чешће него они библиотекари који су по изворној 

професији наставници српског језика остварују заједничке часове српског језика са 

учитељима и наставницима (по 6 избора); истовремено, библиотекари-наставници српског 
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језика чешће активно учествују у припреми и реализацији редовних и угледних часова 

српског језика и са учитељима и са наставницима (по 5 избора). Библиотекари који потичу 

из ове две професије у прилично већем броју (по 10 избора) опредељују се и за 

периодична гостовања у разредним учионицама, или обезбеђивање простора читаонице за 

часове српског језика. То чини само по двоје библиотекара-информатичара или 

наставника других предмета. Све ово говори да постоји утицај професије школског 

библиотекара на видове и потенцијале његове сарадње у настави српског језика и да 

библиотекари који нису по изворној професији учитељи или наставници српског језика не 

могу у потпуности испратити методичке потребе наставе српског језика у основној школи. 

 Двадесет два библиотекара (70,9%) каткад гостује на часовима српског језика, на 

којима представљају књиге из фонда; половина анкетираних библиотекара наводи да 

часове српског језика у читаоници библиотеке држе учитељи (16) и наставници (15). Мали 

је број оних библиотекара (једна петина) који су активно укључени у припрему редовних, 

угледних и огледних часова српског језика, што сведочи или о њиховој 

незаинтересованости да пруже стручну подршку колегама, или пак да учитељи и 

наставници српског језика у њима не препознају довољно компетентну особу за помоћ у 

реализацији наставе.  

5. Наведите пет примера свих облика Ваше стручне сарадње са учитељима или 

наставницима српског језика, остварених током текуће школске године: 

 

Табела 24: Остварени облици сарадње са учитељима и наставницима српског језика 

 Са учитељима Са наставницима 

Учешће у припреми приредбе, трибине, 

предавања, квиза, тематске радионице, 

пројекта 

17 (55%) 14 (45%) 

Час српског језика,  допунске или додатне 

наставе,  секције и припреме такмичара у 

читаоници библиотеке 

10 (32,3%) 11(35,5%) 

Сарадња у припреми школског листа или 

сајта и писању летописа школе 
9 (29%) 10 (32,3%) 

Припрема огледног или угледног часа 9 (29%) 7 (33,3%) 

Избор лектире и уџбеника на стручном 

већу 
8 (25,8%) 6 (19%) 
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Помоћ у припреми редовног часа српског 

језика (обезбеђивање извора, медијатечка 

подршка) 

7 (33,3%) 5 (16%) 

Приказ извештаја, чланка или књиге на 

стручном већу 
5 (16%) 6 (19%) 

Представљање нових књига или часописа 5 (16%) 6 (19%) 

Посета угледном часу 5 (16%) 5 (16%) 

Учешће на састанцима стручних већа  6 (19%) 4 (13%) 

Час упознавања ученика са радом 

библиотеке и коришћењем извора 
5 (16%) 5 (16%) 

Књижевни сусрети и манифестације 4 (13%) 6 (19%) 

Час библиотекара: о значају књиге и 

читања, аутору, издавачу, медијској форми 
5 (16%) 3 (9,6%) 

Организација литерарних конкурса  4 (13%) 1 (3,2%) 

Акција сакупљања књига за библиотеку 4 (13%) 1 (3,2%) 

Без одговора 1 (3,2%) 3 (9,6%) 

  

 Разноликост наведених активности указује нам на широк делокруг рада 

библиотекара и потребу да се у циљу извршења програмских обавеза прилагођава свом 

окружењу (уз остале појединачне одговоре, као што су: акција сакупљања књига, помоћ 

око избора књига за награђивање, коришћење уџбеника и референсне збирке из 

библиотеке, помоћ око израде портфолија, обрада лектире у библиотеци, читалачка 

радионица у библиотеци...). Заступљеност ових активности је равномерна у погледу 

степена сарадње са учитељима и наставницима српског језика, али мали број активно 

ангажованих библиотекара говори да су они као групација усредсређени пре свега на 

традиционалну библиотечку делатност и издавање књига. Тек је неколико испитаника 

навело да су држали часове библиотекарства или упознавања ученика са изворима, или 

присуствовали састанцима стручних већа и угледним часовима, представљали нову грађу 

и стручне чланке, пружали подршку организацији књижевних сусрета и литерарних 

конкурса... Библиотекари су свеприсутни, што се тиче укупног школског живота, али је 

њихова улога углавном маргинална и посредна, што се види и у малом броју оних 

библиотекара који су били укључени у припрему и реализацију појединачних облика 

наставног и ваннаставног рада учитеља и наставника српског језика. 
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6. Поређајте по степену важности активности стручног сарадника библиотекара на 

плану пружања помоћи ученицима у извршењу задатака добијених од учитеља и 

наставника српског језика (бројевима од 1 до 7):  

 

Табела 25: Активности библиотекари према степену важности (самопроцена) 

 Са учитељима Са наставницима 

Помоћ у писању домаћих задатака 7 7 

Помоћ у писању дневника читања 

лектире 
6 4 

Проналажење података и 

информација од користи за ученике 
2 3 

Подршка ученицима у самосталном 

истраживању и трагању 

за информацијама 

1 1 

Разговор о прочитаним књигама 5 5 

Обезбеђивање белетристичке 

литературе 
3 2 

Упознавање ученика са 

коришћењем референсне збирке 
4 6 

  

 У процени важности својих програмских обавеза у погледу сарадње са учитељима 

и наставницима српског језика, библиотекари су сагледали специфичности програмских 

активности које имају ове две групације (професије) и указали на свој потенцијални 

сараднички допринос и улогу. Добијени резултати се слажу са мишљењем учитеља и 

наставника српског језика да је основни задатак стручног сарадника библиотекара 

оспособљавање ученика за самостално трагање и долажење до потребних информација. 

Док је на другом месту по важности за сарадњу са учитељима библиотекарев рад на 

обезбеђивању информација од користи за ученике, то је у сарадњи са наставницима 

српског језика обезбеђивање белетристичке литературе за ученике. Интересантно је да је 

разговор библиотекара са ученицима и млађих и старијих разреда о прочитаним књигама 

– тек на петом месту по степену важности. Изненађује да је према избору библиотекара 

упознавање ученика старијих разреда са коришћењем референсне збирке тек на шестом 

месту, а да је то код млађих разреда на четвртом. Библиотекари сматрају ову обавезу 
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првенствено наставничком, пошто је формализована часовима на којима се ученици и 

практично упознају са речницима, приручницима, енциклопедијама... Такође, 

библиотекари сматрају да би подршку у писању дневника читања лектире требало 

пружити пре свега ученицима старијих разреда (на четвртом месту), а мање ученицима 

млађих разреда (на шестом месту по степену важности). На последњем, седмом месту, 

јесте помоћ ученицима у писању домаћих задатака, како у млађим тако и старијим 

разредима. 

 

7. Како оцењујете степен своје информатичко-техничке оспособљености за пружање 

медијатечке подршке учитељима и наставницима српског језика у припреми и 

реализацији часова српског језика и ваннаставних активности (приредби, трибина, 

стручних предавања...)? 

 Од стручних сарадника библиотекара очекује се да поседују солидна 

информатичко-техничка знања, како би били спремни за пружање медијатечке подршке 

ученицима, учитељима и наставницима. 

 Међутим, добијени подаци нам говоре да анкетирани стручни сарадници 

библиотекари не прате довољно технолошка кретања свог времена и касне у прихватању 

информатичко-техничких новина које умногоме мењају и унапређују сам васпитно-

образовни процес. 

 

Табела 26: Самопроцена степена информатичко-техничке оспособљености библиотекара 

 

 Библиотекари 

 -учитељи 

Библиотекари 

-наставници 

српског језика  

Библиотекари 

-наставници 

страних језика, 

других предмета 

и библиотекари- 

информатичари  

Немам довољно 

информатичко-техничких 

знања.  

1 0 1 
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Познајем и примењујем 

основне програме за 

обраду текста и 

презентацију аудио и 

видео – материјала једино 

у оквиру својих 

библиотечко-

информационих послова. 

6 7 6 

Обезбеђујем дигиталне 

изворе са интернета и 

упућујем учитеље и 

наставнике српског језика 

на линкове са квалитетним 

методичким и стручним  

материјалима. 

1 2 3 

Поседујем сва неопходна 

информатичко-техничка 

знања из ове области и 

могу пружити пуну 

медијатечку подршку 

учитељима и 

наставницима српског 

језика. 

0 3 2 

 

 Према одговорима испитаника можемо закључити да више од половине (19 од 31 

односно 61,3%) познаје и примењује само оне основне програме за обраду текста и 

презентацију аудиовизуелних извора, неопходне за библиотечко пословање. Такође, само 

6 библиотекара (19,4%) обезбеђује дигиталне изворе са интернета и указује на корисне 

линкове, а тек њих 4 (или 12,9%) поседује сва неопходна знања да могу пружати потпуну 

медијатечку подршку онима који то од њих очекују.  

 

8. Који су то реално оствариви облици Ваше будуће сарадње са учитељима и 

наставницима српског језика, за реализацију у следећој школској години? /Можете 

изабрати више одговора./ 

 Одговори добијени на ово питање показују сву разноврсност и сложеност 

професије стручног сарадника библиотекара у основној школи, као и жељу да се у 

следећем васпитно-образовном циклусу реализује више наставних и ваннаставних 

активности и културних програма. 
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Табела 27: Облици будуће сарадње са учитељима и наставницима српског језика 

 Библиотекари 

 –учитељи 

Библиотекари 

–наставници 

српског 

језика  

Библиотекари 

–наставници 

страних језика, 

других 

предмета и 

библиотекари– 

информатичари  

Σ 

Планирање и набавка 

нових лектирних или 

белетристичких 

наслова за ученике 

6(19,4%) 9 (29%) 10 (32,6%) 25 

Подршка у припреми 

школских приредби и 

књижевних сусрета 

6 (19,4%) 8 (25,8%) 9 (29%) 23 

Представљање нових 

издања књига 

ученицима млађих и 

старијих разреда 

6 (19,4%) 6 (19,4%) 8 (25,8%) 20 

Истраживачки рад 

ученика у читаоници 

библиотеке 

5 (16,1%) 7 (22,6%) 7 (22,6%) 19 

Часови секције у 

читаоници 

библиотеке 

5 (16,1%) 6 (19,4%) 7 (22,6%) 18 

Припрема школског 

листа 
7 (22,6%) 5 (16,1%) 6 (19,4%) 18 

Уређивање школског 

сајта 
6 (19,4%) 4 (12,9%) 8 (25,8%) 18 

Часови 

библиотекарства у 

читаоници 

библиотеке или 

разредној учионици 

5 (16,1%) 3 (9,67%) 10 (32,6%) 18 

Припрема такмичара 

у читаоници 

библиотеке 

3 (9,67%) 5 (16,1%) 6 (19,4%) 14 

Обезбеђивање 

стручне литературе за 

учитеље и наставнике 

српског језика 

5 (16,1%) 6 (19,4%) 3 (9,67%) 14 

Одржавање часова 

додатне или допунске 

наставе из српског 

3 (9,67%) 6 (19,4%) 3 (9,67%) 12 
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језика у читаоници 

библиотеке 

Одржавање часова 

српског језика у 

читаоници 

библиотеке (лектира, 

тумачење књижевних 

текстова, обрада 

наставних јединица 

из области медијске 

културе)  

1 (3,2%) 7 (22,6%) 4 (12,9%) 12 

  

 Највећи број избора био је везан за планирање и набавку нових лектирних или 

белетристичких наслова за ученике (25) и подршку у припреми школских приредби и 

књижевних сусрета (20), а најмање за одржавање часова српског језика и допунске и 

додатне наставе у читаоници библиотеке (по 12). 

  

9. У којим све аспектима рада стручних већа учитеља и наставника српског језика 

видите своје потенцијално учешће и стручно-сараднички допринос? 

 

 Одговори стручних сарадника библиотекара на питање везано за учешће у раду 

стручних већа показују да они себе не сматрају равноправним члановима тих већа, чак и 

када су по основној професији учитељи или наставници српског језика. То показује и 

податак да по 3 библиотекара нису ни дала одговор на ово питање, ни када се ради о 

стручном већу учитеља, а ни стручном већу наставника српског језика. 
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        Графикон 5: Учешће библиотекара у раду стручних већа учитеља  

Од укупно 31 анкетираног библиотекара тек њих 12 (38,7%) очекује да сарађује са 

активима учитељима у планирању, избору и набавци лектире, белетристике и стручне 

литературе; у припреми часова српског језика у сарадњи са учитељима библиотекари ће 

учествовати у симболичном броју, њих 5 (16%). 
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Графикон 6: Учешће библиотекара у раду стручног већа наставника српског језика 

Само 9 библиотекара (29%), очекује да у планирању, избору и набавци лектире, 

белетристике и стручне литературе сарађује са активом наставника српског језика, па се 

може закључити да библиотекари све то раде самостално, чиме изостаје она природна 

сарадња са колегама који су директно заинтересовани за ово подручје рада. Само 6 

библиотекара сматра да може активно допринети припреми часова српског језика (19,3%). 

10. На који начин (или којим средствима) можете подржати стручно усавршавање и 

унапређење професионалних и стручних компетенција учитеља и наставника српског 

језика у Вашој школи? 

Мали број одговора, односно исказа о конкретној подршци библиотекара на пољу 

стручног усавршавања учитеља и наставника – казује да је само по петина анкетираних 

свесна својих стручних компетенција и професионалне обавезе да колеге упознају са 

стручном литературом и новим изворима и да их обавештавају о актуелним програмима 

стручног усвршавања из области српског језика и образовних технологија. Чак њих десет 

(или 29%) није дало одговор на ово питање, што показује не само лични став, већ и реалну 
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неукљученост и незаинтересованост за унапређење стручног рада колега учитеља и 

наставника српског језика. 

 

Графикон 7: Одговори библиотекара-учитеља: могућности подршке учитељима и наставницима  

у стручном усавршавању 

  

Од укупно 8 анкетираних библиотекара-учитеља, њих двоје није ни дало одговор, а само 

по 1 сматра да може допринети стручном усавршавању учитеља и наставника српског 

језика својом подршком у организацији стручних трибина, часова читања у библиотеци, 

презентацијом и препоруком програма стручног усавршавања и набавком стручне 

литературе. 
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Графикон 8: Одговори библиотекара-наставника српског језика: могућности подршке учитељима и 

наставницима у стручном усавршавању 

  

Од укупно 12 анкетираних библиотекара-наставника српског језика, чак 5 није 

одговорило на ово питање (41%). Само 1 испитаник сматра да може допринети стручном 

усавршавању учитеља и наставника српског језика својом подршком у организацији 

часова читања у библиотеци, а по 2 испитаника учешћем у организацији стручних трибина 

и давањем информација о корисним сајтовима. Пет библиотекара би пружила подршку и 

презентацијом и препоруком програма стручног усавршавања. 

 

Графикон 9: Одговори библиотекара-наставника страних језика, других предмета и библиотекара-

информатичара: могућности подршке учитељима и наставницима у стручном усавршавању 
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 Од укупно 11 анкетираних библиотекара-наставника страних језика, других 

предмета и библиотекара-информатичара, њих 3 није одговорило на ово питање (27%). 

Само по 1 испитаник сматра да може допринети стручном усавршавању учитеља и 

наставника српског језика својом подршком у организацији часова читања у библиотеци, 

стручних трибина и презентацијом и препоруком програма стручног усавршавања. 

11. Наведите четири новине у раду Ваше школске библиотеке – које ће допринети 

побољшању сарадње са учитељима и наставницима српског језика током следеће школске 

године: 

Табела 28: Планиране новине у раду школске библиотеке на пољу сарадње 

 са учитељима и наставницима српског језика 

 Библиотекари 

 -учитељи 

Библиотекари 

-наставници 

српског језика  

Библиотекари 

-наставници 

страних језика, 

других предмета 

и библиотекари- 

информатичари  

Проширење простора 0 1 1 

Организација књижевних 

сусрета  и изложби књига 
3 2 0 

Часови библиотекарства 1 1 0 

Активније учешће у припреми 

приредби 
2 1 0 

Презентација књига, дечјих 

часописа и стручне литературе 2 1 1 

Обогаћење дечјег 

белетристичког фонда 
1 2 0 

Међубиблиотечка сарадња 1 0 1 

Вођење ученика на сајам 

књига, у биоскоп, градску 

библиотеку, позориште 
1 2 0 

Набавка стручне литературе 2 1 1 

Без одговора 2 4 3 

 

Пошавши од личних могућности и конкретних услова које имају у својој 

школској библиотеци, испитаници су у одговору на ово питање изнели мишљење о 

планираним (потенцијалним) новинама у сопственом раду. Тако, на пример, организацију 

књижевних сусрета или изложбе као новину у раду предвиђају и планирају три 
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библиотекара-учитеља и два библиотекара-наставника српског језика, док таквих 

интересовања нема код библиотекара чија је изворна професија другачија. Ипак, приметно 

је сиромаштво идеја на плану иновирања рада библиотеке, па чак да нема ни планирања 

реализације оних основних задатака библиотекара као што су, на пример, набавка нових 

извора или презентација фонда, односно часови библиотекарства. Разлог томе може бити 

и у задовољству радом библиотеке и њеним фондом, али и у неспремности да се иде даље 

од поља традиционалног библиотечког пословања – што би захтевало нове напоре и 

додатну енергију стручног сарадника библиотекара. 

Међу појединачним изборима новина у раду стручних сарадника библиотекара 

издвајају се следећи: такмичења у читању и рецитовању; креирање изложбеног простора 

библиотеке; презентација нових уџбеника; редовни, угледни и огледни часови српског 

језика у библиотеци;  куповина литературе за наставнике; аутоматизација библиотечког 

пословања; техничка подршка у копирању наставног материјала; припрема сопствених 

угледних часова; обрада лектире у библиотеци; израда паноа; организација литерарног 

конкурса; награђивање најактивнијег члана библиотеке; презентација програма стручног 

усавршавања; самостална организација трибине; акција сакупљање књига; анкета са 

ученицима и разговори о читалачким интересовањима; помоћ ученицима у обради 

лектире и писању домаћих задатака; припремна настава за осмаке; стварање завичајне 

збирке; часови секције у библиотеци; повећање броја чланова библиотекарске секције; 

присуство библиотекара на редовним часовима српског језика у учионици; рад са децом са 

посебним образовним потребама; сарадња са родитељима и локалном заједницом; 

сарадња са научним и културним установама; помоћ обдареним ученицима, Дан 

отворених врата библиотеке... 

Чак девет библиотекара (29%) није одговорило на овај анкетни захтев. Разлоге за то 

можемо потражити у задовољству радом своје библиотеке или недостатку оптималних 

услова за рад, а можда и у неспремности за промене и одсуству жеље да се унапреди 

сопствено професионално деловање. 
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1.8.3. Дискусија о резултатима  реализованог истраживања  

 

Наша главна хипотеза, да постоји значајан неискоришћен простор и потенцијал за 

задовољење образовних и методичких потреба и унапређење библиотечко-информационе 

културе чланова школске библиотеке, као и за јачање њених функција у реализацији 

наставе српског језика – у великој је мери доказана. Функција школске библиотеке у 

реализацији наставе српског језика и формирању културе коришћења библиотечко-

информационих извора не остварује се у оптималној мери, јер је условљена недовољним 

обимом, неповољном структуром и квалитетом информационих извора; са друге стране, 

показује се да у нашим школама има мало заједничких планских активности 

библиотекара, учитеља и наставника српског језика у читаоници библиотеке (као што су 

часови или истраживања ученика) или оних које сараднички реализују у области 

ваннаставне и културне делатности. Недовољно коришћење ресурса школске библиотеке 

у настави српског језика (на разредном и предметном нивоу) и незадовољавајућа сарадња 

са библиотекаром у потпуности су потврђени одговорима испитаника – учитеља, 

наставника српског језика и стручних сарадника библиотекара из тридесетак основних 

школа из централне, југоисточне и јужне Србије. 

 У разматрању остварености постављених помоћних хипотеза можемо утврдити 

следеће:  

1) Хипотеза да постојећи фондови библиотека основних школа ни својим 

обимом, ни структуром, ни квалитетом не задовољавају потребе ученика, учитеља и 

наставника за образовном, белетристичком, референсном, методичком, стручном и 

педагошко-психолошком литературом  – доказана је делимично.  

Из одговора учитеља и наставника српског језика види се да врло мало користе 

постојеће библиотечко-информационе изворе; они притом као разлог истичу застарелост 

фонда и недостатак одговарајуће белетристичке, методичке и друге стручне литературе, 

као и немогућност да се до ње дође преко интернета у самој школској библиотеци. У 

прилог закључку да се фондови библиотека основних школа не користе у довољној мери 

говори чињеница да 20% учитеља и наставника српског језика (њих 35 од 171 
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анкетираног) у том периоду позајми мање од пет библиотечких јединица из своје школске 

библиотеке.  

Међутим, у исто време 64,5% стручних сарадника библиотекара сматра да је 

коришћење фондова њихових библиотека оптимално и у складу са укупним потребама 

наставе српског језика. Притом, 4 испитаника указују на незаинтересованост учитеља и 

наставника за коришћење грађе, а само 5 од 31 библиотекара (16%) сматра да је разлог за 

недовољно коришћење фонда то што је сиромашан и неактуелан. Очигледно је да постоји 

одређени раскорак у ставовима које о адекватности постојећег библиотечког фонда имају 

ученици старијих разреда, учитељи, наставници српског језика и школски библиотекари. 

2) Постављена хипотеза да се стручна сарадња учитеља и наставника српског 

језика са библиотекарима у нашим основним школама не остварује у свом пуном 

капацитету, ни у складу са основним задацима наставе српског језика и образовним и 

културним потребама ученика; да се читаоница школске библиотеке не користи у 

довољној мери као алтернативна учионица за часове српског језика, додатне и допунске 

наставе, часове секције или припреме такмичара, а да је број реализованих заједничких 

културних програма библиотекара са учитељима и наставницима српског језика 

минималан – у потпуности је доказана.   

Сарадња библиотекара са учитељима и наставницима српског језика одвија се у 

складу са реалним могућностима у појединим школама, зависно од материјално-

техничких услова, опремљености фонда и специфичних захтева васпитно-образовног 

процеса. Већина учитеља и наставника план и програм наставе српског језика остварује у 

сопственој (разредној) учионици. 

Резултати нашег истраживања показују да се у библиотеци одржава минималан 

број часова српског језика, допунске и додатне наставе, секција, припреме такмичара. 

Треба имати у виду да читаонице библиотека појединих школа нису просторно и технички 

прилагођене одвијању часова редовне наставе (за присуство комплетног одељења); ипак, 

уз одговарајући избор садржаја рада могуће је у библиотеци одржати час секције или пак 

допунске и додатне наставе (с обзиром на то да се изводи за мањи број ученика). Други 

разлог за мањи број часова у читаоници библиотеке јесте уврежено мишљење многих 
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учитеља и наставника да библиотека још увек служи једино за смештај и чување 

образовне грађе, а не и за редовне наставне или ваннаставне активности. 

У исто време, подаци о минималном броју часова стручних сарадника 

библиотекара одржаних у читаоници библиотеке или одељењима анкетираних учитеља и 

наставника српског језика казују да одговорност за недостатак оптималне сарадње постоји 

и на страни библиотекара. Код више од половине анкетираних учитеља (њих 73, или 54%) 

и 17 наставника српског језика (47%) библиотекар је одржао до 5 часова за пет година, а 

чак код 15 учитеља и 2 наставника никад није одржан нити један час библиотекарства или 

час српског језика са активним учешћем библиотекара (у периоду од пет година). Томе у 

прилог може се додати и податак да 13 учитеља и 3 наставника српског језика нису ни 

одговорили на ово питање. 

Чињеница је да постоји раскорак теорије и праксе, и да у реалном животу ни 

ресурси школских библиотека ни стручни потенцијали њихових водитеља библиотекара 

нису довољно искоришћени: они ретко гостују у разредној учионици, као сарадници на 

часовима српског језика, или као самостални реализатори часова библиотекарства или 

часова упознавања ученика са методама и техникама читања и разумевања прочитаног.  

Добијени подаци о реализованим заједничким културним програмима у 

претходном периоду показују да стручни сарадници библиотекари нису довољно 

ангажовани у овим школским активностима, сем у приликама када су они сами главни 

организатори и реализатори културних програма. Само трећина библиотекара (од 31 

анкетираног) била је на одређени начин укључена у реализацију школских културних 

програма, у сарадњи са учитељима и наставницима српског језика. Према одговорима 

учитеља и наставника српског језика (171 испитаник), у петогодишњем периоду одржано 

је само 27 књижевних сусрета у којима су сарађивали са библиотекаром; истовремено, 

имали су његову медијатечку и техничку подршку у реализацији само 47 наставних 

часова, приредби, трибина и изложби. Овим се доказује и постављена потхипотеза везана 

за минимални број културних програма реализованих у сарадњи са учитељима и 

наставницима. 

3) Наша претпоставка о мишљењу учитеља и наставника српског језика да је улога 

стручног сарадника библиотекара у погледу пружања подршке реализацији наставног и 
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ваннаставног рада са ученицима ограничена на позајмљивање лектире и белетристике, 

поред промоције читања и књиге као традиционалног медија – није у потпуности 

доказана. Јер, они у својим одговорима на питање везано за могућности будуће сарадње у 

области наставног и ваннаставног рада са ученицима наводе и друге његове равноправне и 

важне обавезе, везане за подршку ученицима у истраживачком раду и за промоцију 

читања (помоћ у писању домаћих задатака и дневника читања, часови библиотекарства, 

индивидуални разговори...).  

Анкетирани школски библиотекари свесни су важне улоге библиотеке и 

сопствених задатака у погледу пружања подршке ученицима. Тако је, према мишљењима 

библиотекара, на првом месту по степену важности њихових делатности управо подршка 

ученицима у самосталном истраживању и трагању за информацијама, а на другом задатак 

проналажења података и информација од користи за ученике. Значајна подударност са 

ставовима стручних сарадника библиотекара о примарности обавеза библиотекара (у 

односу на потребе ученика) постоји у анкетном изјашњавању учитеља, наставника 

српског језика. 

Од великог је значаја да се стручни сарадник библиотекар у основној школи појави 

као алтернативни учитељ или наставник, компетентно лице које ће уводити ученике у свет 

књиге и нових информационих извора, али и у неке другачије методе и путеве приступа 

књижевном делу (на засебним часовима српског језика или библиотекарства). Као 

информациони стручњак и особа која најбоље познаје школску референсну збирку, он 

може гостовати на часовима језичке културе већ од првог разреда основне школе, као и на 

часовима обраде лектире или оним на којима ће се обрађивати садржаји из историје 

српског језика и књижевности (погодним за представљање одговарајућих 

мултимедијалних извора из школске библиотеке). 

4) Наша хипотеза да се у плановима и програмима учитеља и наставника српског 

језика школском библиотекару се не намењује запаженија улога у реализацији наставе 

српског језика и слободних активности – у потпуности је доказана. То је повезано са 

доминантним мишљењем учитеља и наставника српског језика да је основна делатност 

стручног сарадника библиотекара она библиотечко-информациона, везана за 
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обезбеђивање лектире и дечје белетристике, развијање читалачких навика ученика и умећа 

проналажења информација неопходних за извршење задатих обавеза.  

Према мишљењу учитеља и наставника српског језика, улога стручног сарадника 

библиотекара у реализацији васпитно-образовног процеса у школи је минимална, што се 

доказује податком да само 14% испитаника препознаје његову улогу у припреми и 

реализацији часова, а 9,9% у обезбеђивању неопходне методичке литературе, док њих 

18% сматра да су му главне обавезе популаризација читања и организација читалачких 

радионица. На посредан начин, своје схватање библиотекареве улоге и значаја показују и 

оних 15% испитаника који нису ни  дали одговор на ово питање. 

Да се библиотекар у основној школи још увек не доживљава као прави сарадник у 

настави говоре и ставови анкетираних учитеља и наставника у вези са учешћем 

библиотекара у раду њихових стручних актива и подршком личном стручном 

усавршавању. Разлоге за овакав третман библиотекара треба тражити у системском 

позиционирању библиотеке унутар школске целине (проблем одређивања стандарда за 

школске библиотеке и стандарда рада стручног сарадника библиотекара), као и у односу 

директора школе и свих чланова наставничког колектива према овим питањима, а на крају 

и у одговорности самог библиотекара за коришћење библиотечких ресурса и његово 

лично учешће у укупном васпитно-образовном процесу. 

Према броју часова по наставној норми, могло се претпоставити да су наставници 

српског језика заинтересованији за активну сарадњу са школским библиотекаром и боље 

упознати са структуром библиотечког фонда него што су то учитељи; међутим, фонд 

библиотеке у подједнакој мери познају обе групе, а показује се да су учитељи 

заинтересованији за њен рад, као и за сарадњу са библиотекаром као стручним 

сарадником. Та заинтересованост учитеља може се схватити и као резултат потребе за 

већом подршком библиотекара у припреми и реализацији наставе српског језика, за 

разлику од наставника српског језика, који се ослањају на сопствене снаге, сматрајући да 

им је помоћ библиотекара значајна, али да за њих то не мора бити нека врста обавезе, 

односно да им за реализацију успешног часа српског језика нису неопходни ни додатни 

извори из школске библиотеке а ни стручна подршка библиотекара.  



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
77 

 

Када се ради о могућностима будућег рада у читаоници библиотеке и држању 

часова српског језика – учитељи и наставници исказују спремност (самостално или у 

сарадњи са библиотекаром) за реализацију часова редовне наставе (28 од 171 испитаника) 

и библиотекарства (14 избора), као и часова читања и разговора о прочитаном, часова 

обраде лектире, часова из области медијске културе. 

У својим предлозима потенцијалних новина у раду школске библиотеке (стручног 

сарадника библиотекара) анкетирани учитељи и наставници српског језика у највећој 

мери очекују држање часова библиотекарства, на којима би се ученици упознали са новом 

грађом (18 испитаника, или 10,5%) или методама и техникама читања и разумевања 

прочитаног (31 испитаник, или 18%). Сем тога, они сугеришу формирање клуба читалаца 

и активније учешће библиотекара у спровођењу читалачких пројеката и конкурса, чиме би 

се пружила подршка ученицима талентованим  за књижевно стварање (29 испитаника, или 

17%).  

5) Наша хипотеза да не постоји снажнија мотивација и жеља школских 

библиотекара за личним стручним и професионалним напредовањем, а ни довољно 

изражена свест о неопходним корацима и напорима у циљу квалитетније методичке и 

стручне подршке учитељима и наставницима српског језика (рецимо, кроз припрему 

заједничких наставних часова и културних програма или увођењем нових активности у 

читаоници библиотеке) – већим делом  је доказана. 

Из добијених података види се да школски библиотекари себе сматрају недовољно 

консултованим, уз уверење како могу учестововати у раду стручних актива у много већој 

мери него што то мисле учитељи и наставници српског језика. То би се остварило кроз 

заједничко планирање набавке информационих извора, указивање на линкове са корисним 

методичким материјалом и стручном литературом, као и сарадњу у припреми и држању 

часова српског језика, организацију књижевних сусрета и изложби, припрему приредби и 

трибина...  

Када је реч о одговорима стручних сарадника библиотекара о степену важности 

појединих задатака библиотекара, везаних за информациони и стручно-педагошки рад са 

ученицима (подршка у истраживању, упознавање са коришћењем референсне збирке, 

обезбеђивање белетристичке литературе, разговор о прочитаном, помоћ у писању домаћих 
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задатака, односно дневника читања лектире), треба истаћи да је у одређивању примата 

појединих делатности постигнуто прилично сагласје са мишљењима учитеља и 

наставника српског језика.  

У одговорима на питање везано за новине у раду стручних сарадника библиотекара 

– сарадња са учитељима и наставницима српског језика је подразумевана (и часови 

библиотекарства и часови српског језика у библиотеци), али, анкетирани библиотекари 

планирају да се у истој мери баве и другим програмским областима, пре свега за 

библиотечко-информационим и културно-јавним радом. Они би били иницијатори и 

главни реализатори активности као што су представљање књига, вођење ученика на 

изложбе књига, у градску библиотеку, музеј.... 

Неки библиотекари (као и поједини учитељи и наставници српског језика) немају у 

виду промене образовних модела и све већи значај информационих извора за одвијање 

модерне наставе, могућности које пружа библиотека као алтернативни простор за држање 

часова допунске и додатне наставе. Тиме себи ускраћују могућност и прилику да као 

стручни сарадници буду активни учесници васпитно-образовног рада са ученицима и 

потпуно равноправни партнери учитељима и наставницима у реализацији плана и 

програма предмета Српски језик у основној школи. Истовремено, час српског језика у 

читаоници библиотеке, састанак литерарне, драмске, рецитаторске секције, припрема 

такмичара, или, пак, одржавање целовите школске приредбе – могу извести и учитеља и 

наставника српског језика из шаблона свакодневног рада у учионици и подићи његов 

професионални и стручни ниво. За реализацију таквих активности требало би обезбедити 

и материјално-техничке услове (оптималан читаонички, односно наставни простор, 

богатији фонд, информатичку опрему). Већи ангажман библиотекара подразумева и његов 

напор да подстиче подстицати поједине колеге учитеље и наставнике српског језика на 

промену свог анахроног односа према библиотекарској професији и прихвате од њега 

иницирану и понуђену сарадњу. 

6) Постављена хипотеза везана за ИКТ-оспособљеност школских библиотекара 

у потпуности је доказана. У прилог томе да стручни сарадници библиотекари нису 

информатичко-технички обучени у мери која би им омогућила да пружају одговарајућу 

медијатечку подршку ученицима, учитељима и наставницима српског језика – говоре 
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добијени подаци о информатичко-техничкој припремљености библиотекара за пружање 

медијатечке подршке учитељима и наставницима српског језика: тек 5 библиотекара (од 

31 анкетираног) обезбеђује дигиталне изворе са интернета и упућује своје колеге на 

корисне линкове са методичким и другим стручним материјалима, а само 6 библиотекара 

поседује сва неопходна информатичко-техничка знања и сматра да могу у потпуности 

одговорити на захтеве који се пред њима постављају у овом погледу.  

 

1.9. Закључак 

Истраживање коришћења библиотечких ресурса, односа учитеља и наставника 

српског језика и стручних сарадника библиотекара, као и њихових ставова о функцији 

школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и реализацији програма наставе 

српског језика у основној школи – значајно је са становишта развоја праксе школског 

библиотекарства и унапређења наставе српског језика и књижевности  у основној школи.  

Простим увидом у материјално стање фондова наших библиотека и њихову 

структуру може се уочити (што се показује и у резултатима наших методолошких 

истраживања) да постоје велике разлике у погледу функционалности њихових колекција 

и, у највећој мери, неусклађеност са  потребама васпитно-образовног процеса и посебно 

наставе српског језика. Отуда се поставља и питање сврсисходности постојања 

неактуелних, застарелих библиотечких збирки, у ситуацији када се појављују нови 

информациони и образовни захтеви корисника, односно чланова библиотеке и школске 

образовне заједнице. У све већој мери данас долази до измене структуре библиотечких 

фондова и њиховог обогаћивања савременим аудиовизуелниим и дигиталним изворима, 

који истискују оне традиционалне, штампане. Зато је неопходно пратити ове неминовне 

промене формата библиотечких извора и испитати колико оне утичу на олакшани пријем 

информација, какве се потешкоће појављују у погледу њихове поузданости и 

сврсисходности и какав је њихов утицај на крајњи прираст и квалитет знања ученика 

основне школе. 

Једно од важнијих питања јесте стандардизација школских библиотека, њених 

укупних ресурса, као и рада њеног водитеља, стручног сарадника библиотекара.  
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Све је значајније питање оптималне информатичко-техничке опремљености 

библиотеке, нарочито у контексту промовисања истраживачког учења и самообразовања, 

као и остваривања права на проверену информацију. Уједно, треба имати у виду и 

информатичко-техничке компетенције школског библиотекара, као стручног сарадника 

који има програмску обавезу да пружи одговарајућу медијатечку подршку ученицима у 

обављању наставних задатака и истраживањима у читаоници библиотеке, као и 

наставницима  који реализују часове српског језика или неку од ваннаставних активности 

(час секције, приредба, квиз). У будућности, долазиће до све већег прожимања области 

библиотекарства и информатике, па ће бити потребно да стручни сарадник библиотекар 

тесно сарађује са наставницима ТИО и информатике, што представља ново интересантно 

поље методолошких истраживања. 

Поставља се и питање односа и сарадње библиотекара са учитељима и 

наставницима српског језика, будући да је она у нашим основним школама на 

незадовољавајућем нивоу и без праве програмске основаности. Наша истраживања су 

показала да је мало заједничких часова и организованих књижевних сусрета, читалачких 

акција, литерарних конкурса и такмичења и да нема потребног поверења две сродне 

професије, које имају исту племениту образовну и културну мисију. Очигледан је 

недостатак информација и знања о библиотекарству, што указује на потребу да се на 

учитељским и наставничким факултетима прида већа важност темама везаним за ову 

научну дисциплину, нарочито у оквиру наставног програма предмета Методика наставе 

српског језика. 

Оправданост реализованог истраживања произилази из недостатка теоријских и 

емпиријских сазнања која би се заснивала на преиспитивању квалитета праксе школског 

библиотекарства у нашим условима и на нашим просторима. Уједно, ово и нека будућа 

истраживања треба да буду од користи и за успостављање бољих и садржајнијих односа 

између учитеља, наставника српског језика и школског библиотекара у остварењу мисије 

и визије библиотеке основне школе као модерног мултимедијалног, образовног, васпитног 

и културног центра. 
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Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, Зрењанин 

и-мејл: jelap22@gmail.com 

 

 

Сажетак: Рад
8
 приказује однос средњошколаца према књизи, читању и 

информационим технологијама. Притом се узима у обзир утицај времена и окружења на 

развој тог односа од најранијег узраста детета. Приказани су  резултати анонимне анкете 

спроведене међу ученицима трећег и четвртог разреда ЕГШ „Никола Тесла“ у Зрењанину. 

Циљ истраживања био је да се добије реална слика о интересовањима и ставовима 

ученика према читању и информационим технологијама, али и о ученичким 

интересовањима када су у питању ваннаставне активности. На основу добијених реултата, 

сагледавају се могућности којима располажемо да бисмо ове кориснике привукли у 

библиотеку и подстакли на читање.  

Кључне речи: средњошколци, књига, читање, информационе технологије, школска 

библиотека, привлачење корисника 

 

1.1. Утицај и став породице 

 

Пре него што размотримо какав је однос средњошколаца према књизи, треба 

размотрити како се тај однос развија од најранијег узраста деце. Као резултат једног 

ранијег истраживања спроведеног међу средњошколцима евидентиран је податак да је 

велики проценат ученика изјавио да су им родитељи  у најранијем узрасту читали књиге. 

                                                           
8 Рад је представљен на састанку чланова свих актива библиотекара Средњобанатског округа. 

 

СРЕДЊОШКОЛЦИ, КЊИГЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
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То се може објаснити чињеницом да у најмлађем узрасту деца већину времена проводе 

код куће, са родитељима, који након својих обавеза могу слободно време квалитетно да 

проводе са својом децом, самим тим и да им читају бајке, песме, приче, односно, да код 

њих развијају љубав према књизи. 

Са почетком школских обавеза ситуација се драстично мења. Рекли бисмо: школа 

је дечија обавеза. Јесте, али са сигурношћу се може рећи да се поласком детета у школу и 

обавезе родитеља вишеструко повећавају. То више није „само“ њихов посао, набавка и 

кућни послови, већ и свакодневне провере домаћих задатака, пружање помоћи и подршке 

приликом учења. Школски програми су лоши и сувише оптерећујући. Податак о 

наставном плану и програму за српски језик и математику у основној школи довољан је 

пример за то. Наиме, наставним планом за ове предмете, од 180 планираних часова у току 

школске године, готово 150 је предвиђено за обраду новог градива. Шта то значи? Да је 

вежбање и евентуално објашњавање онога што је у школи остало нејасно препуштено 

родитељима или самој деци. 

Не сме се заборавити ни чињеница да није занемарљив број родитеља који су веома 

амбициозни када су њихова деца у питању. Они сматрају да дете, поред тога што ће бити 

одличан ђак, мора знати бар један светски језик и, наравно, мора бити успешно бар у 

неком спорту. То за дете подразумева додатне обавезе и оптерећење, а за родитеља 

„таксирање“ деце на додатне активности. Као резултат овога, скраћује се већ прекратко 

слободно време и ученика и родитеља. 

Имајући све ово у виду, можемо рећи да је неоспорна чињеница да родитељи данас 

немају ни времена ни стрпљења да децу усмеравају према књизи и читању. Књига 

престаје да буде забава, постаје обавеза и као таква добија статус нечега са чиме се жели 

што пре завршити.  

 

1.2. Утицај времена и окружења 

 

Живимо у брзом времену, времену огромног утицаја електронских медија. 

Интернет, укључујући и друштвене мреже и други облици савремених технологија 

пружају неисцрпне могућности. Тинејџери су управо узрасна група која је под највећим 
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утицајем технолошких иновација. Међутим, оно што је данашњим средњошколцима 

примамљиво, када су у питању савремене технологије, јесте провођење слободног времена 

не само због забаве, већ и због тога што је присуство на друштвеним мрежама, четовање и 

нетовање оно што је тренутно „ин“. Наравно, сваком детету у том узрасту веома је важно 

да буде прихваћено у друштву.  

Осим за забаву, ђаци користе интернет и у образовне сврхе, али са циљем да добију 

што бржу и краћу информацију. Они, у овом случају, теже избегавњу листања и читања 

књиге. Све ово доводи до тога да средњошколци књигу доживљавају као обавезу, а 

читање као губљење времена. Из генерације у генерацију смањује се број ученика који 

самоиницијативо долазе у библиотеку да би пронашли књигу уз коју ће се разонодити и 

која ће их емотивно дотаћи. 

 

1.3. Резултати и анализа истраживања 

 

Да би слика у вези са интересовањима и ставовима ученика према читању и 

коришћењу интернета била реалнија, међу ученицима ЕГШ „Никола Тесла“ у Зрењанину 

спроведена је анонимна анкета која је обухватила 50 ученика трећег и четвртог разреда 

(43 момка и 7 девојака). Анкета је спроведена новембра 2014. године.  

Циљ овог истраживања био је да се утврди: 

 шта има највећи утицај на ученике када се одлучују коју ће књигу читати; 

 које жанрове најрадије читају; 

 која им је омиљена књига; 

 које ваннаставне активности их привлаче, а могле би се реализовати у школској 

библиотеци: 

 за шта најчешће користе интернет; 

 да ли сматрају да су довољно оспособљени за коришћење електронских извора 

информација за потребе образовања; 

 у којој мери је фонд школске библиотеке задовољавао њихове потребе. 
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1. питање: Шта од наведеног има највећи утицај када одлучујеш коју ћеш књигу 

узети? 

Питање о одлучујућем утицају на избор литературе коју ће ученици читати 

посматрано је са два аспекта. Први аспект односи се на садржај, обим и изглед књиге. 

Резлтати су показали да на велики проценат ученика садржај књиге има највећи утицај 

приликом избора литературе. Са далеко мањим процентом на њих утичу корице, 

илустрације, обим и очуваност књиге.  Резултати анкете приказани су у табели бр. 1. 

 

    Табела бр. 1: Шта од наведеног има највећи утицај  

када одлучујеш коју ћеш књигу узети? 

 

 

 

 

 

 

 

Други аспект овог питања односи се на то ко или шта може да заинтересује 

ученике за неки наслов. Анализирајући одговоре, може се закључити да на њих о овом 

питању подједнак утицај имају: препоруке друга или другарице, филм или серија и 

интернет. Доста је мањи проценат оних ученика који књигу узимају по препоруци 

професора или библиотекара. Овакви резултати могли би се објаснити специфичношћу 

доба у којем се ученици налазе.  

Наиме, као што је већ речено, тинејџерима је веома важно да буду прихваћени у 

друштву. У овом животном добу они највише осећају генерацијски јаз у односу на своје 

родитеље и наставнике. Стога не изненађује велики проценат ученика који књигу узимају 

по препоруци друга или другарице, односно, по препоруци онога ко их, по њиховом 

мишљењу, најбоље разуме. Већ смо рекли да технолошке иновације имају највећи утицај 

на тинејџере, па је логично да је тај утицај видљив и  на овом пољу. Треба истаћи један 

одговор који није био понуђен, већ га је ученица сама дописала. Он исказује тежњу 

припадника овог животног доба да се осамостале, а он гласи: „Сама утичем на то шта ћу 

Садржај 74,5% 

Корице 9,9% 

Илустрације 7,8% 

Обим 3,9% 

Очуваност књиге 3,9% 
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читати (нико други) – читам оно што ме највише занима.“ Резултати су приказани у 

табели бр. 2. 

                            Табела бр. 2: Ко/ шта највише утиче на твој избор литературе? 

Интернет 30,3% 

Препорука друга/другарице 28,5% 

Филм/серија 26,7% 

Препорука професора 12,5% 

Препорука библиотекара 2% 

 

2. питање: Коју врсту романа најрадије читаш? 

 

Једно од питања требало је да нам да информацију о томе који жанрови највише 

привлаче пажњу ученика ове школе. Највећи проценат ученика одговорио је да најрадије 

чита обавезну лектиру. Овде се као додатно питање поставља да ли је обавезна лектира 

најчитанија управо због тога што је обавеза или због тога им се она заиста највише допада. 

Имајући у виду њихове остале одговоре, стиче се утисак да је одговор на ово питање ипак 

оно прво. Наиме, међу омиљеним жанровима са подједнаким процентом следе 

авантуристички и криминалистички романи, а познато је да оваквих романа нема у 

обавезној лектири за средњу школу. Затим следе историјски романи и у мањем проценту 

фантастика, хорори и љубавни романи. Ниједан од ученика није се определио за 

породичне приче. Оно што нас, свакако, не изненађује пријатно јесте чињеница да 

проценат ученика који уопште не воле да читају није занемарљив. Резултати су приказани 

у табели бр. 3. 

Табела бр. 3: Коју врсту романа најрадије читаш? 

Обавезну лектиру 20,77% 

Авантуристичке 19,48% 

Криминалистичке 18,18% 

Историјске 14,28% 

Не волим да читам 13% 
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У блиској вези са овим питањем је следеће, које од ученика тражи да наведу 

омиљену књигу. Поражавајући је податак да чак 30% ученика старости од 16 до 18 година 

није могло да наведе ниједну књигу која је на њих оставила утисак. Што се тиче осталих 

одговора, може се рећи да се они, углавном, слажу са оним што су ученици навели као 

омиљене жанрове. Тако су се међу омиљеним књигама ових ученика нашле следеће: 

„Господар прстенова“, „Хобит“, „Троја“, „Огњена капија“, „Хари Потер“, „Анђели и 

демони“, „Инструменти смрти“, „Да Винчијев код“, „Криве су звезде“, „Шаптач“, 

„Шешир професора Косте Вујића“, „Ми деца са станице ЗОО“, а неки су заиста навели 

лектире и то: „Сеобе“, „Пакао“, „Хамлет“, „На Дрини ћуприја“ и „Кад су цветале тикве“. 

На основу искуства, може се рећи да поред ових, ученици радо читају књиге Гијома 

Мусоа, Тонија Парсонса, Паула Коеља, Саре Десен, Агате Кристи и Марка Видојковића. 

 

3. питање: Који би те од наведених програма у библиотеци занимао? 

 

Наредно питање односило се на ваннаставне активности које би ученици похађали 

у школској библиотеци. Као и код претходног питања, највећи је проценат оних ученика 

који су одговорили да нису заинтересовани ни за какав вид ваннаставних активности. 

Међу осталим ученицима највише је оних које би занимао филмски програм, следи 

фотографска радионица, затим информатичка, радионица стрипа, док су у мањем 

проценту ученици заинтересовани за новинарски кутак и драмску радионицу, а само један 

ученик изразио је жељу да учествује у књижевном клубу. Резултати су приказани у табели 

бр. 4. 

 

 

 

Фантастику 6,5% 

Хороре 3,9% 

Љубавне приче 3,9% 

Породичне драме 0% 
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Табела бр. 4: Који би те од наведених програма у библиотеци занимао? 

Нисам заинтересован/а за 

ваннаставне активности 

33,7% 

Филмски програм 20,6% 

Фотографска радионица 12,6% 

Информатичка радионица 11,11% 

Радионица стрипа 9,5% 

Новинарски кутак 6,3% 

Драмска радионица 4,7% 

Књижевни клуб 1,5% 

 

4. питање: Интернет најчешће користима за... 

 

Наредна два питања односе се на коришћење интернета. Првим смо желели да 

добијемо одговор у које сврхе ученици најчешће користе интернет. Показало се да су 

друштвене мреже оно што одузима највише њиховог времена проведеног на интернету, 

следи проналажење информација на интернету и играње игрица. Када анализирамо 

одговоре на ово питање, треба напоменути да су видови употребе интернета заступљени у 

подједнаким процентима. Већина ученика није могла да разлучи на шта им одлази 

највише времена, па су заокруживали више одговора. Резултати су приказани у табели бр. 

5. 

Табела бр. 5: Интернет најчешће користима за... 

Друштвене мреже 44,2% 

Проналажење информација 32,8% 

Играње игрица 23% 
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5. питање: Да ли сматраш да си оспособљен/а за проналажење електронских извора 

информација које су ти потребне за образовање? 

 

На питање да ли сматрају да су довољно оспособљени за проналажење 

електронских извора информација које су им потребне за образовање, највећи проценат 

ученика је одговорио позитивно, далеко мањи је проценат оних који сматрају да су за то 

делимично оспособљени. Проценат оних који сматрају да нису оспособљени за овакав вид 

учења је готово занемарљив. Резултати су дати у табели бр. 6. 

 

Табела бр. 6: Да ли сматраш да си оспособљен/а за проналажење  

електронских извора информација које су ти потребне за образовање? 

Да 82% 

Делимично 16% 

Не 2% 

 

6. питање: Да ли у школској библиотеци можеш да пронађеш књиге које те 

занимају? 

Последње питање имало је циљ да покаже у којој мери је школска библиотека 

успевала да задовољи њихове потребе и интересовања за књигом. Управо због овог 

питања анкету су радили ученици трећег и четвртог разреда, будући да су дуже користили 

услуге библиотеке школе коју похађају. Показало се да су ученици углавном задовољни 

оним што им библиотека пружа. Резултати су приказани у табели бр. 7. 

 

Табела бр. 7: Да ли у школској библиотеци можеш да пронађеш књиге које те занимају? 

 

 

 

 

 

 

 

Увек 40% 

Често 42% 

Ретко 12% 

Никад 6% 
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1.4. Развијање позитивног става према читању 

 

Имајући у виду овакву ситуацију, треба схватити да одговорност за развијање 

позитивног става према читању остаје на нама, као и на учитељима и наставницима, који 

треба да раде не само на разумевању прочитаног текста, већ и на развијању љубави према 

књизи. А ми, библиотекари, морамо стално имати на уму да се наш посао не сме завршити 

издавањем тражене књиге. Оно што ми треба да пружимо кориснику је пријатан осећај, 

топлина. У корисницима треба пробудити жељу и интересовање да чешће долазе и дуже 

остају у библиотеци. Треба пронаћи начин да се деца уведу у свет књига које су блиске 

њиховим интересовањима. Не одбацивати кориснике због непрочитане књиге, већ им 

пружити подршку и помоћ у проналажењу онога што одговара њиховим тренутним 

интересовањима. Притом треба водити рачуна да су у том животном раздобљу њихова 

интересовања подложна честим променама због специфичности њиховог психичког и 

емоционалног развоја.  

Раније је споменута чињеница да су тинејџери узрасна група која је под највећим 

утицајем технолошких иновација. Не сме се заборавити чињеница да технолошке 

иновације и оно што нам оне доносе није искључиво негативно. Напротив, могућности 

које нам оне пружају су огромне. Потребно је да ми будемо довољно мудри и вешти да то 

искористимо како бисмо привукли кориснике. 

На који начин? Искористити резултате анкете. Будући да су ученици показали 

интересовање за филм, фотографију, стрип или информатику, треба пронаћи начин да се 

ова њихова интересовања повежу са школском библиотеком.  

Ученике ЕГШ „Никола Тесла“ највише привлачи филмски програм у библиотеци. 

Оно што библиотека може да им пружи у вези с тим јесте организовање филмских вечери. 

Филмови који би деца гледала требало би да буду екранизована књижевна дела (која не 

спадају у обавезну лектиру). На овај начин они се могу заинтересовати да, након 

погледаног филма, прочитају књигу, а било би веома добро када би ђаци ту књигу могли 

да добију у школској библиотеци. Не треба заборавити чињеницу да је чак 26,7% ученика 

изјавило да је на њихов избор књиге утицао управо филм или серија. 
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Један од могућих пројеката био би организовање такмичења на нивоу школе. С 

обзиром на то да су ученици подједнака интересовања показали за фотографску, 

информатичку и радионицу стрипа, оваква такмичења би се могла организовати више 

пута годишње. На фотографском такмичењу победио би ученик чија би фотографија на 

најмаштовитији начин привукла друге кориснике у библиотеку. 

У оквиру информатичког дела могло би се осмислити и више конкурса: за најбољи 

лого школе, за најбољи кратак филм о школској библиотеци, за набољу анимацију о 

школској библиотеци, за најбољу презентацију библиотеке. 

Такмичење у вези са стрипом би се могло врло лепо повезати са неком књигом. 

Сав овај материјал може се користити не само за промоцију читања и библиотеке, већ и за 

промоцију читаве школе. 

На крају треба рећи да овакве и сличне активности не би биле привлачне само за 

ученике школе у којој се тренутно налазимо, већ за младе кориснике уопште. Оно што 

могу да кажем на основу својих ранијих искустава је чињеница да свака активност која 

подразумева искорак из свакодневног монотоног „окретања точка“, привлачи кориснике у 

библиотеку. Повећање броја заинтересованих корисника можда и неће бити драстично, 

али морамо бити свесни чињенице да је сваки нови корисник у коме смо пробудили љубав 

према књизи веома важан. 
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Слађана Галушка 

ОШ „Милорад Мића Марковић“,  

Мала Иванча 

и-мејл: galuska@beotel.net 

 

 

Анђелка Танчић 

ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд 

и-мејл: andjelka.tancic@gmail.com 

 

 

 

Гордана Љубановић 

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње 

и-мејл: gordana.ljubanovic@cnb.me 

 

Сажетак: У оквиру пројекта Друштва школских библиотекара Србије Оштро 

Перце (аутори Слађана Галушка и Анђелка Танчић) спроведено је истраживање у мају и 

јуну 2014. године у вези са читалачким навикама, информационом и медијском 

писменошћу ученика и наставника. Чланови истраживачког тима су ауторке пројекта и 

Гордана Љубановић, библиотекарка Националне библиотеке Црне Горе, која је 

представила рад на Европској конференцији о информационој писмености, одржаној у 

Дубровнику од 20. до 23. октобра 2014. године. 

Кључне речи: Оштро Перце, школски библиотекари, наставници, ученици, 

информациона и медијска писменост, истраживање, ЕЦИЛ 

 

 

 

ОШТРО ПЕРЦЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕЦИЛ 

mailto:galuska@beotel.net
mailto:andjelka.tancic@gmail.com
mailto:gordana.ljubanovic@cnb.me
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1.1.Оштрење Перцета и истраживање 

 

Пројекат Оштро Перце реализује се од 2011. године и има све више учесника, а 

школске 2013/2014. године у пројекту је учествовало 500 ученика из 20 школа, 32 

наставника, 16 библиотекара и један психолог. Најзначајнији резултати пројекта су:  

 повећан број прочитаних књига у школским библиотекама (у школама 

учесницама), као и број корисника;  

 програм рада школских библиотекара повезан је са школским програмом кроз 

конкретне теме, часове интердисциплинарне наставе и применом метода активног и 

интерактивног учења; 

 интегрисани су елементи информационе и медијске писмености (ИМП) у програм 

више наставних предмета, а ученици стичу вештине ИМП. 

Како су елементи информационе писмености мање заступљени од елемената 

медијске писмености и у пројекту, а и у школском програму и у школској пракси, ауторке 

Слађана Галушка и Анђелка Танчић спровеле су истраживање ради одређивања 

карактеристика информационе писмености и медијске писмености ученика, наставника и 

библиотекара и увођења нових елемената ИМП у пројекат и осмишљавања заједничких 

активности библиотекара и наставника. Њима се у истраживачком тиму придружила и 

Гордана Љубановић, библиотекарка Националне библиотеке Црне Горе. 

У истраживању су учествовали ученици, наставници и стручни сарадници, укупно 

397 испитаника. Они су одговарали на питања у вези са читалачким навикама, 

коришћењем медија, проналажењем и коришћењем информација и омиљеним медијским 

садржајем, имали су задатак да одреде значење појма „медијска писменост“ и пишу о 

активностима за развијање ИМП, као и да анализирају једну медијску поруку (рекламу). 

 

1.2. Резултати истраживања 

 

Резултати су, колико очекивани, толико и разочаравајући, показали следеће: 

Испитаници свих група интернет користе за слушање музике, гледање филмова, играње 

игрица и комуникацију. Комуникација се највише одвија на друштвеним мрежама и преко 
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скајпа. Већина испитаника користи интернет за више активности у исто време (играње 

игрица и комуникација, или слушање музике или гледање филма и сл.). На телевизији 

гледају цртане филмове, серије, филмове, спортски програм, квизове и музички програм. 

Остале врсте програма – вести, ријалити програм и ток шоу програм  - гледа мањи број 

деце. 

Ученици све мање читају књиге што су старији, девојчице читају књиге више од 

дечака, деца млађег узраста користе више штампане медије, а што су старији више 

користе електронске медије. Школа и школска библиотека (наставници и библиотекари) 

не нуде довољно активности за подстицање читања. 

Ниво информационе писмености ученика је низак и изостаје улога библиотекара и 

наставника у развијању ИП ученика и упућивање ученика на правилно претраживање и 

коришћење информација. Ученици занемарују утицај медија на формирање ставова и 

мишљења, што говори о недовољном нивоу ИМП. Не знају шта значи појам „медијска 

писменост“ и не умеју да анализирају медијску поруку. У школи нема довољно часова и 

активности на којима би се говорило о МП, посебно у средњој школи, нити се 

библиотекар спомиње у контексту организације активности којима би се развијале ИМП. 

Али, оно што је добро јесте да ученици читање препознају као забавну активност и 

могућност да науче нешто ново и нешто што желе и кроз коришћење других медија да 

уче, али и да се такмиче у знању и вештинама. 

Наставници су више корисници него креатори медијских порука и не користе 

довољно интернет за промоцију свог рада. Не придају довољно важности поштовању 

ауторских права, што објашњава и став ученика у вези са овом темом.Наставници немају 

довољно знања у вези са медијском писменошћу, поистовећују је са информационом и 

информатичком и своде је на умење проналажења информација, тј. коришћења интернета. 

То је разлог што не реализују одговарајуће активности за развијање МП ученика и тиме се 

објашњава низак ниво ИМП ученика. Мали број наставника сарађује са библиотекаром у 

развијању ИМП, што указује на непостојање програма за развијање ИМП у школи (и у 

раду школског библиотекара) или на лошу сарадњу између библиотекара и наставника. 
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1.3. Закључак и препоруке истраживања 

 

Закључак истраживања је да у школама нема довољно активности за развијање 

ИМП ученика, ниво ИМП ученика, наставника и школских библиотекара је низак и 

потребна је додатна обука наставника и школских библиотекара у овој области. 

Препоруке произашле из резултата истраживања односе се на концепт самог 

пројекта Оштро Перце, који је добио нови програм за 2014/2015. годину, као и на 

могућности образовања за ИМП у нашим условима. 

Једна од препорука је да се елементи ИМП уведу у наставни програм основне 

школе, већ од првог разреда у више наставних предмета, као и у програм за средњу школу 

и да буду повезани са свакодневним искуством ученика. 

Даље, потребно је указивати на важност сарадње између наставника и школских 

библиотекара у припремању активности и часова интердисциплинарне наставе за 

развијање ИМП. 

Да би се наставници и школски библиотекари више укључили у програм, треба 

израдити образовне стандарде у области ИМП у раду школског библиотекара и у оквиру 

међупредметних тема за основну школу. (Ове препоруке ће бити део обраћања 

Министарству просвете.) 

Ради побољшања нивоа ИМП наставника и библиотекара препоручује се додатна 

обука, као што су стручни семинари Друштва школских библиотекара Србије 

акредитовани за 2014/2015. и 2015/2016. годину: Сарадња школских библиотекара и 

наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености 

ученика  и Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ 

за целоживотно учење. 

 

1.4. Ецил 2014. у Дубровнику 

 

Европска конференција о информационој писмености (ECIL – European Conference 

on Information Literacy) јесте међународна конференција настала у организацији Одсјека за 

информацијске и комуникацијске знаности Филозофског факултета Свеучилишта у 
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Загребу и Одсека за управљањем информацијама Универзитета Хачетепе у Турској. ЕЦИЛ 

је прва специјализована конференција која покрива подручје информационе писмености, 

медијске писмености и целоживотног учења и одржава се једанпут годишње у Европи. То 

је прилика да се окупе научници, библиотекари, информациони стручњаци, медијски 

стручњаци, наставници и професори, политичари, послодавци из целог света, а све с 

намером размене знања и искуства о актуелним темама, изазовима, теоријама и праксама. 

Конференцији ЕЦИЛ 2014 (ECIL 2014)
9
 присуствовало је 270 учесника. Рад се 

одвијао пленарно, истовремено у четири конференцијске сале хотела Валамар Лакрома на 

Бабином Куку, на докторантском форуму, кроз панел разговоре, печа куча презентације 

(презентације од 20 слајдова, који трају по 20 секунди) и постер сесије. 

Скупу су се обратили представници организатора Серап Курбаноглу и Соња 

Шпиранец, те представница покровитеља, Мариа Карме Торас Калво, чланица управног 

одбора ИФЛА-е (International Federation of Library Associations and Institutions). Уводна 

излагања држали су Мајкл Ајсенберг, Давид Боден, Ендрју Видворт, Шила Вебер, светски 

стручњаци из области информационе писмености, те проф. Тефко Сарачевић, чија је 

целокупна академска каријера на Универзитету Рутгерс везана за библиотечко-

информациону науку. 

Рад „Оштрење Перцета: Истраживање о информационој и медијској писмености у 

основној школи“ представила је Гордана Љубановић 22. октобра у оквиру програма IL and 

Other Literacies. Сажетак рада је у Зборнику сажетака
10

 са конференције. 

Прилог
11

 у коме је представљен наш рад појавио се одмах након Конференције, на 

блогу Шиле Вебер, професора на Универзитету у Шефилду и директора Центра за 

истраживање информционе писмености. 

 

 

                                                           
9European Conference on Information Literacy (ECIL) Dubrovnik, Croatia, 20–23 October 2014, 

http://ecil2014.ilconf.org/ 
10

The Second European Conference on Information Literacy(ECIL) Dubrovnik, Croatia, 20–23 October 2014, 

Abstracts, 85  

http://ecil2014.ilconf.org/wp-content/uploads/2014/11/ecil2014_abstracts.pdf 
11Information Literacy Weblog, http://information-literacy.blogspot.com/2014/10/post-ecil2014-report-visual-

literacy-in.html 

 

http://information-literacy.blogspot.com/2014/10/post-ecil2014-report-visual-literacy-in.html
http://information-literacy.blogspot.com/2014/10/post-ecil2014-report-visual-literacy-in.html
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1.5. Примена закључака и препорука 

 

Пројекат Ошто Перце добио је нове елементе у програму за 2014/2015. 

годину
12

, повећан је број учесника и успешно је реализована још једна сезона. Одржани су 

семинари ДШБС-а, а њихови полазници су се придружили библиотекарима и 

наставницима који организују активности за побољшање читалачких навика и развијање 

информационе и медијске писмености ученика. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

European Conference on Information Literacy (ECIL) Dubrovnik, Croatia, 20–23 October 2014. 

http://ecil2014.ilconf.org/ 

 Information Literacy Weblog. http://information-literacy.blogspot.com/2014/10/post-ecil2014-

report-visual-literacy-in.html 

Супер учење. http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2014_15/ 

The Second European Conference on Information Literacy(ECIL) Dubrovnik, Croatia, 20–23 

October 2014.Abstracts, 85  

http://ecil2014.ilconf.org/wp-content/uploads/2014/11/ecil2014_abstracts.pdf 
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Супер учење, http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2014_15/ 

 

http://ecil2014.ilconf.org/wp-content/uploads/2014/11/ecil2014_abstracts.pdf
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Тема броја: Школска библиотека у средишту мапе ума 

 

 

 

 

Снежана Драгичевић, школски библиотекар 

ОШ „Иво Андрић“, Београд 

и-мејл: sneza2210@yahoo.com 

 

Сажетак: Кроз повезивање пет наставних предмета, тематско планирање и 

различите облике рада, желели смо да подстакнемо активно учење и да ученицима 

обезбедимо холистички приступ у стицању знања о бајкама. Учитељица Александра 

Ивезић и ја, реализовале смо тематску наставу 2012. године у њеном одељењу, тада III-3. 

Наставница енглеског језика, са огледним часом „Бајке у настави енглеског језика“, 

придружила се и употпунила тематску наставу. Тематска настава је реализована кроз три 

етапе: припрема, реализација и евалуација. Као резултат тематске наставе настала је књига 

„У свету бајки“, књига ученичких радова, која се налази на полицама наше библиотеке и 

ученици је радо читају. 

Кључне речи: интердисциплинарност, тематска настава, мапа ума, холистички 

приступ, бајке, групни облик рада, вршњачка едукација 

 

1.1. Припремна фаза тематске наставе 

 

Ова фаза тематске наставе трајала је током септембра, октобра и новембра 2012. 

године. У овој фази реализоване су следеће активности:  

 анализа наставног плана и програма; 

 постављање циљева и исхода тематске наставе;  

 израда наставних средстава и наставних материјала; 

У СВЕТУ БАЈКИ – ТЕМАТСКА НАСТАВА 
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 обука ученика, чланова новинарске секције за  реализацију појединих активности.  

Анализирајући Оперативни наставни план и програм трећег разреда издвојили смо 

наставне јединице које можемо да интегришемо у тематску целину. Наставне јединице су 

приказане на слици 1.   

 

 

Слика 1. Мапа ума тематске наставе У свету бајки 

   

Исходи које бих посебно истакла у раду, а који су постављени за часове тематске 

наставе су да ученик:  

 препознаје књижевне врсте, главне догађаје и ликове и износи свој став о њима;   

 организује информације на нелинеаран начин;  

 примењује  стечена знања током писања своје бајке;   

 користи информације дате у различитим формама за решавање текстуалних 

задатака; 

 схвата важност знаменитих личности у националној историји.  

У фази евалуације најважнији исход је способност ученика за самопроцену  рада.   
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 Пошли смо  и од тога да углавном учимо линеарно, на линијски начин. Та линеарна 

метода отприлике активира половину могућности нашег мозга. Начин учења који 

функционише исто као и мозак је мапирање ума. То је мапа коју мозак може употребити 

да би прикупио, ускладиштио и користио информације (Израел и Бузан, 1999). Желели 

смо да ученицима у оквиру тематске наставе понудимо и асоцијативно учење, тј. усвајање 

и обнављање знања о одликама бајке кроз мапу ума и анализу бајке кроз мапу ума. 

Демонстрирањем организације информација на овај начин, ученицима смо понудили  још 

једну  технику учења.  

Полазећи од резултата истраживања да мултимедија подстиче учење ученика (в. 

Мајер, 2001), у тематској настави користили смо пп презентације за одређене етапе часа и 

садржаје. 

 

1.2. Фаза реализације тематске наставе 

 

           У току ове фазе реализовано је једанаест часова тематске наставе. На часовима су 

реализовани различити облици рада и врсте наставе. Простор у коме се учило увек је био 

прилагођен теми и облику рада (нпр. када су учили о томе како настају књиге или када су 

добили улогу писца, налазили су се у школској библиотеци међу књигама). У табелараном 

приказу дати су време, место и носиоци активности. 

                        Табела бр. 1 Елементи реализације тематске наставе 

Датум 
Наставни 

предмет 

Место 

одржавања 

 

Време Реализатори 

 27. новембар 

2012. 

Српски 

(двочас) 

библиотека 1. и 2. час  Ученице: Ана Јанковић и       

Ана Мијушковић VI-3, 

 Александра Ивезић,  

 Снежана Драгичевић 

 енглески језик библиотека 3. час Весна Тутуновић 

28. новембар 

2012. 

српски 

(двочас) 

учионица III-3 1. и 2. час  Александра Ивезић, 

Снежана Драгичевић 

математика учионица III-3 3. час  Александра Ивезић,  

 Снежана Драгичевић 
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У овој фази посебно бих истакла прва два  часа тематске наставе када се 

обрађивала народна бајка „Чардак ни на небу ни на земљи“, на којима су ученици, кроз 

вршњачку едукацију поновили одлике бајке правећи заједничку мапу ума. Након 

завршене анализе бајке, ученици су правили мапу ума бајке “Чардак ни на небу ни на 

земљи“ која је од њих захтевала логичко разумевање и организацију информација, 

односно да повезују и интерпретирају информације. Вршњачка едукација, учење на 

асоцијативан начин и мултимедијални садржаји на овим часовима  су веома мотивисали 

ученике за даљи рад. Тог дана одржан је и час енглеског језика на коме су ученици 

поновили одлике бајке, именовали неке бајке на енглеском, гледали цртани филм 

„Златокоса“ и читали бајку по улогама. 

 

 

Слика 2. Мапа ума Одлике бајке 

29. новембар 

2012. 

српски библиотека 1. час 

 

 

Ученице Ана Јанковић и 

Ана   Мијушковић VI-3, 

 Александра Ивезић,  

 Снежана Драгичевић природа и др.  учионица 2. час 

30. новембар 

2012. 

српски учионица 1. час Александра Ивезић,  

Снежана Драгичевић 

ликовно 

(двочас) 

учионица 2. и 3. час Александра Ивезић,  

Снежана Драгичевић 
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Слика 3. Мапе ума Чардак ни на небу ни на земљи 

 

Другог дана ученици су кроз групни облик рада обрадили лектиру „Бајке“ Браће 

Грим. На часу математике ученици су решавали наставни листић „Мачак у чизмама“, 

рачунске приче. Текстуални задаци у наставном листићи „Мачак у чизмама“ повезани су 

са догађајима и ликовима из бајке „Мачак у чизмама“ и на тај начин је ова наставна 

јединица интегрисана у тематску наставу.   

Трећег дана, кроз вршњачку едукацију, ученици су се упознали са процесом 

настанка књиге и основним занимањима која су неопхадна за настанак књиге, а затим су 

добили улогу писца и писали своју бајку. Тако је реализована наставна јединица „Правимо 

сопствену бајку“. На часу природе и друштва, кроз програмирани материјал „Наше 

знамените личности“, који је био подељен на четири чланка, ученици су учили о Вуку 

Караџићу, Јовану Јовановићу Змају, Николи Тесли и Михаилу Петровићу Аласу. Ова 

наставна јединица интегрисана је у темастку наставу повезивањем живота и дела Вука 

Караџића са Браћом Грим. 

Четвртог дана, на часу српског ученици су читали и анализирали своје бајке. Тог 

дана, на часу ликовног, ученици су се преко пп презентације „Илустрација“ упознали са 

илустрацијама, њиховом улогом и врстом. Након тога, стечена знања о илустрацији 

применили су илуструјући своје бајке по издвојеним темским целинама. 
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Након реализованих часова прегледали смо бајке и обрадили  илустрације, а потом 

смо изабрали дванаест најбољих бајки и илустрација за штампано издање. Најбоље  бајке 

смо бирали на основу два критеријума: одлика бајке и њихове оргиналности, тј. 

маштовитости. Све бајке и илустрације нашле су се у електронском издању на школском 

сајту и блогу библиотеке. 

 

1.3. Фаза евалуације тематске наставе 

 

Евалуација тематске наставе урађена је кроз промоцију књиге “У свету бајки”. 

Промоција књиге одржана је као јавни час српског језика, у свечаној сали наше школе, 

пред друговима, родитељима и наставницима школе. По унапред припремљеним 

питањима, разговор су водиле ученице из новинарске секције. Разговор са ученицима 

можемо да поделимо на две области или две технике рада: 

     - интервју (Како им је било на часовима? Како су се осећали? Шта им је 

било забавно? Где им је требала помоћ? Како су сарађивали у групи?...) 

     - усмена провера знања (Питања су се односила на њихове бајке, својим 

одговорима ученици су  показали колико су научили о одликама бајки и применили 

научено.) 

Сви ученици су добили дипломе зато што су били успешни писци и илустратори. 

Изабрали смо и „најбајку“, бајку која је највише задовољила задате критеријуме. 
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Слика 4. Промоција књиге „У свету бајки“ 

 

Током евалуације видело се колико су ученици усвојили знања о одликама бајки,  

посебно су истакли групни облик рада,  асоцијацију и остале пп презентације које су се 

користиле у раду. Поједини ученици су причали шта им је било тешко и где су тражили 

нашу помоћ. 

Школска библиотека може бити средиште различитих мапа ума у школи. Из ње се 

могу гранати различите наставе и различити облици рада, где ће ученици стицати знања 

на активан и занимљив начин. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

  Бузан, Т. и Израел, Л. (1999): Моћ дечјег ума, Београд: Финеса 

 Mayer, E. R. (2001): Multimedia Learning, Cambridge: Cambrigde University Press 
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Школски библиотекари у акцији 

 

 

  

Маја Радоман Цветићанин, проф. српског језика 

ОШ„Вожд Карађорђе“,  Алексинац 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“,  Алексинац 

и- мејл: majaradoman.cvet@gmail.com 

 

 

Сажетак: У раду се представља Међушколски пројекат Читалићи 2015. који 

подржава Друштво школских библиотекара Србије, а чија је завршна манифестација 

замишљена као Смотра читалаштва Читалићи 2015, добила подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одређивањем дана за њену 

реализацију у Календару смотри и такмичења за школску 2014/2015. годину. 

Кључне речи: књига, деца, дневник, тест, читање, мапа ума, Бранко Ћопић, 

Читалићи 

 

Актив школских библиотекара Општине Алексинац није ни сањао пре три године 

да ће идеја коју су покренули у виду школског пројекта Читалићи за кратко време 

ујединити велики број школских библиотекара, учитеља, наставника српског језика и 

других предмета, затим народне библиотеке, издаваче и песнике добротворе  у једном 

једином циљу – „да читање победи нечитање!“ 

Ово су управо речи Јасминке Петровић, које нам је као посвету послала уз комплет 

својих књига, поклон школама које учествују у Међушколском проејкту Читалићи 2015. 

Мото нам се тада наметнуо сам по себи, баш као и тема – стогодишњица рођења Бранка 

Ћопића – која нас је ујединила у прекограничном подухвату слављења овог великог писца 

ДА ЧИТАЊЕ ПОБЕДИ НЕЧИТАЊЕ 

mailto:majaradoman.cvet@gmail.com
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балканских простора. Придружиле су нам се, поред тридесетак школа из Србије, и две 

школе из Републике Српске и две школе из Македоније.  

Израда читалачких дневника привукла је и српске школе из дијаспоре, које смо 

окупили око такмичарске категорије Читалићи Словца и то захваљујући уредници сајта 

Словце Драгане Мијатовић Јовановић. У врло кратком року добили смо учеснике из 

српских школа у Шведској, Холандији и Норвешкој и један индивидулани рад из 

Луксембурга. Тешко је описати своје утиске док као члан жирија гледам невешта 

ћирилична слова деце чија имена сведоче о учењу матерњег језика као страног. Ипак, они 

уче језик својих предака и одлучили су да учествују у овом пројекту. 

 

Слика 1. Кућа од књига, ОШ„Вук Караџић“ у  Дољевцу  

 

Октобра месеца промовисали смо пројекат у свим пријављеним школама 

различитим активностима: градњом куће од књига, дрвећем окићеним књигама и 

дружењем са песницима. Позвали смо издаваче и песнике да поклањањем својих књига 

допринесу реанимацији школских библиотека, поготово сеоских, које годинама не долазе 

на ред за куповину књига, чак ни сликовница. Одазвало нам се десет издавача који су нам 

поклонили око 150 књига, а на позив песника Власте Ценића, најпознатијег Читалића, 

стигли су нам дарови од двадесет песника, који су заједно са издавачима омогућили да све 

школе Читалића добију пакете од десетак нових књига.  

http://slovce.blogspot.com/
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Дружили смо се на заједничком међуопштинском састанку са Браниславом 

Маричићем, чије нам је предавање омогућила Библиотека „Вук Караџић“ из Алексинца, а 

инспирацију дао његов састанак са школским библиотекарима у Београду, који је 

Друштво школских библиотекара организовало у част Дана школских библиотекара. 

Многе такмичарске категорије укључиле су око 1500 ученика и више од 300 колега 

из свих школа Читалића (бројке се још сређују), а Смотра читалаштва Читалићи 2015. 

заказана је за 16. мај у Алексинцу. Ауторски тим Читалића, који од самог почетка 

реализације овог пројекта има подршку Друштва школских библиотекара Србије позива 

све школске библиотекаре да овог дана сви заједно славимо књигу на Републичкој смотри 

читалаштва, којом су школски библиотекари први пут добили место за своје идеје у 

Календару такмичења и смотри Министарства просвете.  

Већ имамо нове идеје за следећу годину
13

! 

 

Слика 2. Лого Читалића 

  

                                                           
13 Све о Читалићима на https://citalici.wordpress.com/ 

 

https://citalici.wordpress.com/
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Тамара Милутиновић, школски библиотекар 

ОШ „Бранко Радичевић“, Крушевац 

и-мејл: tam1949@live.com 

 

 

 

 

Сажетак: Имају ли сврху библиотеке у које нико не улази или књиге у које нико не 

завирује? Да ли испуњавају свој задатак самим постојањем? Како већина нас мисли да то 

није тачно, морамо се запитати шта ми, школски библиотекари, чувари ових школских 

храмова културе, можемо урадити да децу вратимо у библиотеке. Овај рад је пример 

праксе школског библиотекара ОШ „Бранко Радичевић“ из Крушевца. 

Кључне речи: пример добре праксе, школски библиотекар, читалачка значка 

 

Постојање библиотеке у школи било би неоправдано ако нико од ученика не би 

користио оно што се у њој налази. Такође, сматрам да би целокупна књижевност изгубила 

смисао уколико би немо лежала на полицама и нико од ђака не би нарушавао њен мир. 

Школски библиотекари, свакако, знају колико је тешко покренути ученике да се 

заинтересују и уђу у библиотеку, поготово ако знамо да су нам наслови на полицама 

неактуелни и ученицима далеки. Најпре, суочавамо се са чињеницом да је списак лектире 

застарео и да као такав не буди интересовање код наших ђака.  

Свесни чињенице да се нешто мора променити, а како није потпуно једноставно 

застарелу, али свакако вредну, лектиру заменити новом, покренули смо две акције. Прва, 

потекла од наставнице српског језика Снежане Вујиновић, носи назив Читалачка значка. 

Велика значка, како је још зовемо у нашој школи, представља школско такмичење на 

годишњем нивоу. Подразумева да ученици, из сваког разреда посебно, на почетку године 

НОВИ СЈАЈ СТАРИХ АКЦИЈА 
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добијају списак књига које треба прочитати и анализирати, како би на крају године 

освојили знчку. Значка је најчешће диплома за ученике старијих разреда, док ученици 

млађих разреда добијају беџеве.  

Друга акција коју спроводимо од прошлог септембра је Читалачка значкица, 

акција на месечном нивоу, намењена, пре свега, ученицима млађих разреда. Као творац 

читалачке значкице, у могућности сам да индиректно утичем на читалачки избор ученика. 

Идеја је да када ученик дође да позајми књигу, својим препорукама сугеришем који 

наслов би могао да узме. Настојим да прваке најпре упутим на сликовнице, затим на све 

књиге, које су редовна лектира, а потом и на оне које превазилазе оквир редовне лектире. 

Трудећи се да освоје значку, која је сваки пут другачија, ученици пристају на све моје 

сугестије. Наравно, морам водити рачуна о томе на ком нивоу је њихово читање како не 

бих погрешном сугестијом прекинула њихову жељу за читањем, коју покреће и жеља за 

идејно лепо осмишљеном значкицом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Читалачка значкица   Слика 2. Читалачка значкица 

 

После неколико месеци спровођења акције Значкица, приметили смо да све више 

ђака жели да чита – вероватно их је покренула жеља да освоје Значкицу. Што се самих 

значкица тиче, једноставно је направити их: потребно је само да прелистате неке од 

креативних страна на интернету и добићете идеју. Значкице нису ни скупе за прављење, 

правим их од хамера у боји, украшавам маркерима и лепком са шљокицама. Оно о чему 

водим рачуна јесте да за девојчице буду у розе, црвеној, љубичастој или наранџастој боји, 
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а за дечаке су зелене и плаве. Схватила сам да их то веома привлачи па сам наставила да 

им правим различите значке.  

 

 

Слика 3. Читалачка значкица 

 

Акција и данас опстаје, у њој учествује највише првака и другака, док су трећаци 

развили навику сталног читања, па сада учествују у пројектима као што су Читалићи и 

Оштро Перце. Ова два пројекта унела су у нашу школу нову енергију, изазов и тимски 

дух. Сматрам да су акције овог типа продуктивне јер дају резултате. То видим и по томе 

што су самоиницијативно организовали два продајна вашара на којима су сакупили новац 

за куповину нових књига. Наравно, књиге које смо купили нису лектире, него су актуелне 

и њима занимљиве. Потрудила сам се да то буду књиге о авантурама, али и о љубавима, за 

мало старије ђаке. 

Неко каже да су акције типа Читалачка значка давно превазиђене. Оно што ми 

радимо у нашој школи јасно показује да такве тврдње нису тачне. То доказује и 

посећеност наше групе на друштвеној мрежи ГФејсбук, где објављујемо сва дешавања 

везана за школску библиотеку, а наши ученици радо читају и ,,деле'' наше објаве. 

Истовремено су и родитељи тако боље информисани и пружају нам подршку опет 

доказујући да се љубав према књизи и читању не започиње у школској клупи, већ носи у 

срцу из родитељског дома. 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
111 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          Слика 4. Читалачка значкица 

 

Препоручила бих вам да покушате у остваривању неке од сличних акција. Сигурна 

сам да ћете успети у својој намери да децу вратите читању, а и да свом послу дате нов 

смисао, а себи поклоните диван осећај испуњености дечјим осмесима. 
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Татјана Ђурић, школски библиотекар 

ОШ „Васа Пелагић“, Падеж 

и-мејл: tatjanaizorandjuric@gmail.com 

 

 

Сажетак: Пред налетом нових, моћних и занимљивих средстава комуникације, 

друштвених мрежа, игрица, књига  ученицима све више  постаје „оно што се мора“. Због 

тога је потребно наћи праву меру за све. Наћи баланс између књиге и осталих изазова 

савременог друштва, тако да једни не искључују друге, већ се допуњују и омогућавају 

деци потпунији развој. То је задатак и велики изазов, како за све директне учеснике у 

образовно-васпитном процесу, тако и за савремене писце за децу. 

Кључне речи: роман за децу, школски библиотекар, модерна средства 

комуникације, изазов, креативност. 

 

Као што се све, у данашње време, одвија убрзано, тако нам и деца убрзано 

одрастају, често усамљена пред привидом електронске шара-лаже. Пред налетом нових, 

моћних и занимљивих средстава комуникације, друштвених мрежа, игрица, књига је 

ученицима постала „оно што се мора“. Мора да се прочита домаћа лектира, још ако на 

интернету постоји препричан и анализиран текст, сажвакан и окруњен – то морање је 

мање болно.  

Чак и ако читају, деца траже мање обимно, уз то динамично књижевно дело, да би 

им задржало пажњу, а да их не замори. Због тога је потребно наћи праву меру за све. Наћи 

баланс између књиге и осталих изазова тако да једни не искључују друге, већ да се 

допуњују и омогућавају деци потпунији развој.  

Савремени писци за децу су зато пред великим изазовом. Нарочито писци романа 

за децу, јер садржина мора бити довољно занимљива да би превазишла оптерећеност 

ЗМАЈЕВИТО ВРЕМЕ У ЗМАЈЕВИТИМ ВРЕМЕНИМА 

mailto:tatjanaizorandjuric@gmail.com


Школски библиотекар – часопис ДШБС 
113 

 

формом. Догађаји треба да се смењују брзо, описи не смеју бити статични и замарајући. 

Поглавља, попут нивоа у игрици, треба да буду градацијски поређана...  

Пред великим знаком питања налазе се и учитељи и наставници књижевности и 

језика који у (не)флексибилан наставни План и програм треба да „удену“ понеко дело 

савремене литературе, али од много нових књига, питање је шта изабрати и деци 

препоручити... Слична и тежа питања, а због тога и сложенија разматрања, треба да се 

отворе и на вишем нивоу –  код стручњака који креирају наставни План и програм. Најзад, 

коначно питање је – кога најпре консултовати како бисмо помирили актуелне дечје 

прохтеве и књигу?  

С обзиром на то да школски библиотекари раде непосредно са децом у школској 

библиотеци, они први имају увид у то колико и шта деца воле да читају. Сигурна сам да је 

стање слично у свим школским библиотекама, било да су мање или књигама богатије, 

било да су сеоске или градске.  

Мали број старијих ученика (седми и осми разред) дође у библиотеку са жељом да 

позајми књигу која није обавезна лектира. Чак и за израду семинарских радова радије 

преузимају непроверене информације са интернета него што консултују стручну 

литературу. Некој деци је потребна само мања мотивација у виду краћег препричавања 

садржаја, читања одломака...  

Као и остали школски библиотекари који воле и поштују свој посао, радим све што 

ми падне на памет и сваке године другачије само да бих остварила мисију коју захтева 

наше звање. Мој План и програм се сваке школске године мења, допуњује. Често на 

часовима Библиотекарске секције проналазим на Јутјубу снимке где познати глумци 

говоре стихове песама познатих наших песника. Упознајем их са композицијама насталим 

на основу поезије познатих песника. Два пута у току школске године (у октобру и априлу) 

идемо на излет и тако пратимо дешавања у градским установама културе...  



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
114 

 

 

Слика 3. и 4. Чланови библиотекарске секције у акцији, Галерија Крушевац 

Често доносим у школу савременије наслове из своје кућне библиотеке. Понекад су 

то књиге које они желе да читају, често оно што ја сматрам да би им било корисно и 

занимљиво. И – ово је заиста успешно! Ученицима импонује да прочитају оно што је мој 

лични избор, да буду први који ће ту књигу прочитати, тако се јављају и теме за разговор 

које су само „наше“.   

Од ове школске године у мојој библиотеци прорадио је „Ђачки биоскоп“ када (због 

мало времена, али и због изазова!), за време Библиотекарске секције, пуштам ученицима 

најзанимљивије делове екранизованих романа за децу. Оно што не одгледамо у школи они 

доврше код својих кућа. Проналазимо различите верзије филмова засноване на истом 

књижевном делу, настале у ранијим периодима, као и савремене филмове богате 

компјутерском анимацијом... Након тога развијамо дискусију, упоређујући филм и роман 

– колико је филм веран радњи књиге, да ли су ликови добро обрађени, да ли су ученици 

тако замишљали ликове и радњу... Упоређујемо и старе филмове са савременим 

остварењима и увиђамо сличности и разлике.  

Важно је да ученици најпре прочитају књигу. Најбитније од свега је навести 

ученике на закључак да је њихова машта најважнија, она мора имати слободу да се сама 

развија и шири, а у томе може да им помогне само књига. Филм ће им наметнути своје 
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слике и свој поглед на књижевно дело, умањиће им креативност и слободу да сами 

изграде свој свет маште. 

Оваквим начином рада ученицима се пружа ширина, даје им се „жива реч“ и 

разговор, нешто што им недостаје и у школи на редовним часовима, али и кући због 

презапослености родитеља. На овај начин деца необавезно усвајају корисне информације, 

проширују видике, обогаћују речник... 

Што се тиче читања романа, деца их мање воле, јер се уплаше њиховог обима. Али, 

ако се неки роман једном детету допадне, прочитају га и остали. Пошто сам открила дечје 

жеље, решила сам да напишем роман који ће им се сигурно допасти. 

 

Слика 5. Насловне корице романа Змајевито време 

Роман за децу Змајевито време
14

 предсставља спој савремене авантуре и епске 

фантастике, јужнословенске митологије, паганства и хришћанства. Весна и Огњен су 

једанаестогодишњаци који лето проводе код баке Луне на планини Јастребац, надомак 

                                                           
14

  Издавач романа Змајевито време Татјане Ђурић је Bookland из Београда (http://bookland.rs/). Као школски 

библиотекар, топло препоручујем све Bookland–ове наслове и ауторе, пошто се ова издавачка кућа 

определила за сарадњу са квалитетним домаћим писцима за децу. (прим.аутора) 
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Крушевца. Овога лета, на њих налети млада змајица Пратиља Кодадиља и окрене им 

живот наопачке. Весна сазнаје да није „обична“ девојчица, већ Кључарка чији је задатак 

да држи под контролом Девети Земљин Прстен, затвор за зла митолошка и натприродна 

бића. Огњен постаје њен верни пратилац и заштитник. 

Весна и Огњен су обична деца у савременом друштву. Иду у школу, воле да 

проводе време крај компјутера, помало су ускраћени за време проведено са родитељима, 

као, уосталом, сва данашња деца. Њихова предност је што имају једну необично-обичну 

баку која није типична јер воли да се игра, модерно се облачи, а деца је воле и поштују. 

Чак су и поносни на њу, што је данас реткост. Млади читаоци могу да се поистовете са 

ликовима, а уколико имају баку на селу, слободно могу лето да проводе код ње у гостима, 

можда се и њима појави Пратиља Кодадиља. И то, право из комшилука!  

Савремена светска књижевна дела која су и екранизована, израбила су скоро сву 

светску митологију. Британци, (на пример Џ. Роулинг у Харију Потеру), који имају мало 

своје митологије, покупили су све са севера, из Скандинавије и начинили најпопуларнија 

књижевна дела. Помешали су и скандинавску и германску и старогрчку... све митологије 

су ставили у исти кош. Чини се, понекад, да је ту све „већ виђено“. 

Наша, нарочито јужнословенска митологија, јесте специфична, можда је мање 

богата ликовима, али има топлину. Има најбољу и најмаштовитију везу са биљкама и 

животињама у борби против злих сила и немани. Наш народ је и дан-данас сујеверан. 

Многи ритуали који се изводе и данас приликом прослављања православних светаца јесу, 

уствари, остаци из многобожачког времена. Вековима ти обреди не сметају хришћанству –  

напротив. Прослављање Св. Ђорђа не може се замислити без убирања првих пролећних 

травки и прављења венчића. Прослављање Божића без бадњака, такође. А све су то били 

симболи старих богова које би требало да памтимо кроз бајку, причу успаванку, кроз 

народно предање и веровање.  
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Слике 6. и 7. Детаљи са представљања Змајевитог времена у КЦК „Крушевац“ 

Аниматор, филмофил, рекламождер, писац – ни слутила нисам шта ћу све 

постати као школски библиотекар, али вреди!  

 

 

 

Љиљана Ђорђевић, школски библиотекар 

ОШ „Бранко Пешић“, Земун 

и- мејл: idjordjevic06@gmail.com 

 

 

Сажетак: Многи сматрају да је увођење пројектне наставе у образовни систем 

скорашњег датума и да је повезано са новим технологијама. Међутим, већ тридесетих 

година прошлог века два педагога, Девеј и Килпатрик, уводе у литературу и образовну 

праксу израз пројектна настава, коју алтернативно називају и образовање искуством. 

Њихова жеља је била да се у традиционалну наставу уведу истраживачке методе и да се 

повећа активност ученика. Данас постоје земље које у својим документима дефинишу у 

ком проценту наставу треба реализовати употребом пројектне наставе, јер је сматрају врло 

БИБЛИОТЕКАР – ПОКРЕТАЧ ТИМСКОГ РАДА 

mailto:idjordjevic06@gmail.com
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корисном за остваривање већег броја вредних и важних образовних и васпитних циљева 

(В. www.kreativnaskola.rs) 

Кључне речи: пројектна настава, тимски рад, библиотекар у настави, квиз. 

 

Радим на месту библиотекара у ОШ „Бранко Пешић“ у Земуну, коју похађају деца 

из маргинализованих насеља. То су деца повратници из западних земаља, (поједини тамо 

рођени и одрасли) или деца расељена са Косова. Њихово знање о граду у којем живе је 

веома оскудно и не може се надокнадити тиме што их повремено водимо на различите 

културне и спортске манифестације за које успемо да добијемо бесплатне улазнице. 

Ако кажем „Сви грешимо!“, није ми неко оправдање. Понео ме наслов, занимљив, 

едукативан, посебно нашим ученицима, који се крећу углавном у кругу свога насеља. У 

актуелном каталогу за куповину књига пре неку годину, видела сам занимљив наслов 

Зато што волим Београд. То је књига која садржи 140 питања и одговора која обухватају 

све оно најзначајније и најрепрезентативније о Београду. Када сам добила књигу, схватила 

сам да није за ширу употребу у издању каквом је урађена у издавачкој кући ENCOBOOK 

(димензије: 6,5 X 17, 140 питања са понуђена 3 одговора – један је тачан,  а до решења се 

долази греб-греб системом). Када први ученик дође до одговора, књига више није 

занимљива, а као део библиотечке грађе пожељно је да прође кроз руке што већег броја 

корисника. 

Обавеза библиотекара је да сваку публикацију учини доступном што већем броју 

корисника. Пошто су средства за куповину књига у школи веома скромна, желела сам да 

на неки начин оправдам куповину ове књиге. Размишљала сам  како да садржај књиге 

учиним доступним што већем броју ученика.  

Одлучила сам да скенирам сваку страницу књиге и направим квиз-презентацију. 

Укључила сам разредне старешине одељења седмог разреда, наставнице информатике, 

историје, географије. Од 140 питања, колико садржи књига, изабрале смо 60 која нису 

превише захтевна, дакле, прилагођена ученицима и времену трајања квиза (један школски 

час). Договорено је и да прикупљање знања траје нешто више од два месеца и да сваки 

наставник помаже ученицима да дођу до одређене информације. Такође, договорено је да 
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се адекватно награде победници квиза, што је саопштено и ученицима и тако је постигнут 

такмичарски дух. 

Ученици су на редовним часовима у библиотеци били упознати са питањима, 

могли су да траже помоћ од библиотекара (референсне збирке – енциклопедије и 

лексикони, годишњаци, алманаси, приручници; речници, географски извори, атласи, 

историјски извори, адресари и  библиографски приручници). На часовима информатике су 

уз помоћ наставника одговоре тражили на интернету, а оно што тамо нису нашли  питали 

су наставнике историје и географије. На такмичењу су били присутни: директор школе, 

представници ПП службе и колеге које су желеле да прате завршницу овог такмичења. 

Договорено је да ученици изаберу представнике одељења који ће одговарати на питања. 

Одређен је наставник који је пратио које се одељење прво јавља да одговара. 

 

 

Слика 1. Насловне корице књиге Зашто волим Београд 
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1.1. Пројектна настава- квиз: ЗАТО ШТО ВОЛИМ БЕОГРАД 

 

Литература: Путовање Београдом, Маја Енис; издање EncoBook из Старе Пазове, 

2009.  

Реализатори: разредне старешине, наставник географије, наставник информатике, 

наставник историје и библиотекар 

Учесници: ученици  VII-1,VII-2, VII-3 и VII-4  

Циљ пројекта: упознавање ученика са историјом, културно-историјским 

споменицима, важнијим установама и географским положајем града у којем живе. 

Планирано је да припрема ученика траје током октобра и новембра месеца, а 

почетком децембра да у виду такмичења међу разредима извршимо проверу знања. 

I фаза: На часовима разредног старешине, редовним часовима историје, 

географије, информатике и у библиотеци ученици ће бити упознати са пројектом, 

реализацијом, начинима прикупљања информација, правилима квиза и исходом 

такмичења (наградама). 

II фаза: Наставници историје, географије и разредне старешине ће на часовима 

које за то предвиде обрађивати теме и области везане за одређена питања уз помоћ 

публикације М. Енис, Путовање Београдом (друга половина октобра). 

III фаза: Ученици ће на препоруке наставника проналазити одговоре на питања уз 

помоћ библиотекара и наставника информатике и тако прикупљати материјал за завршно 

такмичење (у току новембра месеца). 

IV фаза: Провера наученог уз помоћ квиза приказаног на видео-биму у виду 

такмичења међу одељењима (почетком децембра). 

Подела награда најбољем одељењу и појединцу. 

Активности наставника: организује, припрема, прати, помаже, мотивише, 

планира, учествује, вреднује. 

Активности ученика: усваја нова знања, дефинише нове појмове, именује, 

посматра, пише, комбинује, решава проблеме, схвата неопходност примене стечених 

знања на конкретним примерима, развија тачност, уредност и одговорност према раду, 
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смисао за практичну примену стечених знања и вештина, препознаје области примене 

стечених знања и вештина у другим предметима. 

Наставне методе: метода усменог излагања – при тумачењу и обради новог 

градива; метода демонстрације – показују се решења постављених задатака на рачунару; 

метода самосталних вежби – ученици самостално изводе постављени задатак на рачунару; 

метода разговора/дијалога– при анализи задатака. 

Наставни принципи: принцип систематичности и поступности–настава се базира 

на претходно усвојеном градиву, ново градиво се обрађује постепеним увођењем нових 

појмова, а задаци се решавају од једноставнијих ка сложенијим; принцип очигледности и 

апстрактности – демонстрацијом коришћења сервиса на интернету и библиотечке грађе; 

принцип индивидуализације и социјализације (ученици решавају задатке самостално или 

у групи). 

Потребна наставна средства и прибор: публикација Зато што волим Београд, М. 

Енис, рачунар са пратећим прибором и везом са интернетом, квиз презентација, 

енциклопедије и лексикони, годишњаци, алманаси, приручници,  речници, географски 

извори, атласи, историјски извори, адресари и библиографски приручници. 

Васпитно-образовни задаци: оспособљавање ученика за самосталан рад; 

развијање такмичарског духа; подстицање на истраживачки рад; самостално коришћење 

одговарајуће литературе-сналажење у библиотеци; претраживање корисних сајтова-

употреба рачунара у циљу стицања знања; подстицање ученика да активно учествују на 

часу; развијање код ученика сналажљивости и самосталности у раду; развој осећања 

задовољства и сопствене вредности због оспособљености да користе рачунар и сервисе на 

интернету као и претраживање литературе у библиотеци; ученици се мотивишу за рад, 

логичко мишљење и закључивање; развој и подстицање културе комуникације и сарадње; 

развијање радних навика и културе рада; развити код ученика вештину за примену 

стечених знања. 

Циљеви: упознавање са географским положајем града, спортским центрима; 

упознавање града Београда, културно-историјских споменика у Београду; тимски рад; 

активно учење; библиотека-извор знања. 

 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
122 

 

1.2. Реализација планираних активности 

 

Активности су текле по плану. Једини проблем је представљала нередовност 

похађања наставе појединих ученика. Наставници су пружали пуну подршку ученицима у 

потрази за одговорима. 

1.3. Приказ добијених резултата и продуката пројекта 

Чланови тима за реализацију пројекта заједнички су оценили постигнућа ученика 

као веома успешна. Ученици су знали одговор на 90% од понуђених 60 питања. Веома је 

интересантно да ниједан од ученика није имао записане одговоре, тзв. „пушкице“. 

Такмичење је протекло у доброј атмосфери. 

 

1.4.Вредновање пројекта 

 

Акцијом школског библиотекара ученици су на забаван и истраживачки  начин 

научили најзначајније и најрепрезентативније податке о граду у којем живе, што је и био 

циљ овога пројекта. Научили су да деле знање, да истражују, да сарађују, да буду тим. 

Научили су да раде и радом дођу до знања. Посећивали су библиотеку свакодневно, 

схватили значај школске библиотеке као центра за информисање. Комуницирали су са 

наставницима и међусобно, а та комуникација је била у служби знања. 
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Весна Обрадовић, школски библиотекар 

ОШ „Свети Сава“,  Младеновац 

и-мејл: vobradovic85@gmail.com 

 

Сажетак:  Да ли школска библиотека може помоћи превазилажењу друштвених 

баријера у прихватањудеце која се по било чему разликују од већине? Да ли школска 

библиотека заиста може бити простор интелектуалне слободе? Може ли школски 

библиотекар, неоптерећен ужестручним способностима и квалификацијама, отворити 

сваком детету свет снова и интересовања? 

Кључне речи: интересовања, деца са посебним потребама, илустрације 

 

Улога библиотека у образовању деце је вишеструка. Као незаобилазан извор знања 

оне су подршка самосталном и доживотном учењу. Шире гледано, оне представљају и 

место генерисања свих појединачних знања у системе знања, као и простор  

интелектуалних слобода сваког појединца.  

У кризним временима, а нарочито када је реч о мањим срединама, оне постају 

једно од најважнијих средишта за превазилажење проблема са којима су такве средине 

често суочене: неписменост сиромашне популације и мањинских група, подршка особама 

са сметњама у развоју, као и онима којима су због врло ниског материјалног статуса 

извори информација често ограничени. Без обзира о ком нивоу интелектуалног развитка је 

реч, веома је важно да се дете осети делом те интелектуалне средине, мотивисано и 

подржано на путу ка сазнавању.  

Као индикатор потенцијалне ангажованости ученика могу да послуже њихова 

интересовања. Уз способности и неке црте темперамента, интересовања представљају 

најстабилније људске диспозиције које карактеришу заокупљеност свести омиљеним 

садржајима. У процесу њиховог дефинисања дете испробава своје капацитете и налази 

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА – ПРОСТОР ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СЛОБОДЕ 

 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
124 

 

области за које ће везати свој даљи напредак. Разноврсност интересовања и њихов 

интензитет мере се на школском узрасту преко степена ангажовања ученика у 

ваннаставним и ваншколским активностима, а један од њих је и коришћење 

информацијских извора унутар библиотека. На библиотекару је да та интересовања 

правовремено препозна и усмери их на прави начин. 

Када је реч о деци са сметњама у развоју, често су то јасно дефинисани сликовни 

садржаји бајки или јасно осликани прикази из свакодневног живота и природе. 

Препознавање већ виђеног, из природе или са разних медија, оно је што је кључно у 

процесу њиховог сазнавања. Неретко су то животиње или ликови из бајки, на основу чега 

можемо закључити потребу детета за љубављу, пријатељством и исконским припадањем, 

потребу детета за лепшим светом. На нама библиотекарима је да свим расположивим 

средствима покушамо да им га таквим и учинимо. Служећи се тим садржајима и стичући 

поверење једног таквог корисника школске библиотеке, лакше ћемо  утицати на његово 

прихватање најосновнијих информација неопходних у његовом васпитању и образовању.  

Наша  школска библиотека је место које ова деца веома радо посећују, где се 

осећају прихваћеним, вољеним и мотивисаним  да своје интелектуалне светове допуне и 

обоје неопходним, корисним и употребљивим знањима. Теме које радо бирам у раду са 

њима су најчешће оне у којима доминирају радост и топлина узајамног давања. То су 

обично приче и бајке о пријатељству, љубави, породичним празницима, разумевању и 

одрастању. Визуелном пројекцијом бајки из програма лектире позивам их на маштање и 

веру у лепше светове. При избору публикација пуштам их да јасно прате своја 

интересовања, бирајући сами наслове који ће им заокупити пажњу. Воле да оживе 

прочитано, посебно детаље који их заинтересују. Тада радо прибегавају илустрацијама 

садржаја, где се јасно на основу боја које користе види њихова потреба да свет око себе 

представе веселијим и лепшим. Заокупљеним садржајима дају аутентичност на посебан 

начин и радо им се изнова враћају. Надахнута њиховим постигнућима, макар то био само 

поглед који ми казује потврду или осмех у знаку препознавања, стварам и радим још 

више. Уз њих учим, са њима се радујем и због њих се осећам корисно. Као  веродостојни 

детектори истине, одлично препознају искрену љубав без резерве и жељу библиотекара да 

раме уз раме са осталим ученицама осете снагу интелектуалне слободе.   
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Пред свом децом овога света стоје неисцрпна знања која постају функционална 

само ако им дамо шансу да буду у прилици да осете, виде и препознају информацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета Јовић, шашава вила српске поезије и чувар језика српског југа, љубав 

према завичају, понос пореклом и лепоту детињства уплиће у чаробне нити свог 

песништва, изазивајући децу да читају њене песме преведене на многе језике и 

награђиване важним признањима. Казивачи њених стихова на многим рецитаторским 

такмичењима широм Србије и сами се ките наградама, а деца из многих земаља радо 

учествују на Медијана фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу, чији је 

Виолета аутор и програмски директор. Својим ангажовањем, позитивним духом, 

сарадништвом и енергијом, Виолета Јовић инспирише, али и поставља нове висине које 

треба достизати – и себи, и другима. 

 

 

 

 

РАЗГОВОР – ВИОЛЕТА ЈОВИЋ 
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ШАШАВА ВИЛА 

Мене је једна шашава вила 

у мало српско село спустила, 

ко зна одакле, ко зна због чега 

и нестала је ту, иза брега... 

Намеравала ил` заборавила - 

у рукама ми књигу оставила! 

Међ` ратарима завлада брига: 

Шта ће детету у руци књига!? 

Чудили су се редом ратари: 

Откуда од свих могућих ствари 

у руке чеда отаца хлеба 

да падне оно што му не треба?! 

Раздвајала се нисам од књиге, 

а родитељи од тешке бриге 

и бриге села (због чега крити): 

Шта ће од овог детета бити?! 

Док стадо пасе, седим и читам. 

Све што не знају одрасле питам. 

Разгрћем зрело жито к`о свилу 

ловећи свица, тражећи вилу... 

Нађох их скупа, у летње вече. 

Од тада поток о томе тече... 

О томе мајка ћути са сетом 

док ја и књига лутамо светом... 

Следећи ону шашаву вилу 

што месечину к`о нежну свилу 

простире преко сувих стрњика 

да моја родна поља наслика... 

 

Школски библиотекар: Виолета, хвала што сте одвојили време да разговарате са нама. 

Ви сте чест гост школских библиотека, сарађујете са школским библиотекарима и 

несебично дарујете своје књиге школама, позивате децу у библиотеку. Како видите улогу 

и значај школског библиотекара?  

Виолета: Поред учитеља, који настављају процес васпитања, полако га обједињујући са 

процесом образовања, школски библиотекари су они ликови у нашим животима који нам 

приближе књигу и помогну нам да стекнемо правог пријатеља за цео живот. За мене су то 

важне, можда кључне фигуре у сваком одрастању, које својом вештином и знањем умеју 

да нас уведу у тајне светове каквих има само у књигама и омогуће нам да природно 
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надоградимо своју машту коју као деца имамо. Добар школски библиотекар је нека врста 

чаробњака који нас води кроз зачаране пределе тајним путевима које одлично познаје, а 

ми имамо поверења у њега и знамо да се никада нећемо изгубити, јер нас на следећој стази 

(односно у следећој књизи) чекају још веће авантуре, занимљиви предели и још 

занимљивији људи или остала бића о којима сазнајемо, ширећи своје видике и постајући 

бољи људи. Са сваком прочитаном књигом постаје се бољи. Зато је улога школског 

библиотекара нека врста улоге водича путевима сазнања. 

Школски библиотекар: Школски библиотекари имају специфичну позицију 

активностима које потпадају под два министарства – просвете и културе, а то често 

значи да се према њима и једни и други понашају по формули „муко моја, пређи на 

другога“. Да ли имају у школи позицију какву заслужује њихово занимање? 

Виолета: Мишљења сам да нико нема позицију коју му неко „сервира“. Живот нам ништа 

не даје, потребно је да све оно што желимо сами отмемо од њега. Тако је у сваком послу, 

свуда је тешко, али успех највише зависи од личног ангажовања, посвећености послу и 

сналажљивости, од добре организације и упорности... Када би нам све било на дохват 

руке, на „тацни“, не бисмо имали жеље да се боримо, да стварамо, да креирамо нешто 

ново и боље. Паметном човеку је проблем инспирација, а не препрека. Ја сам од оних који, 

онда када не могу из прве да нађу решење, седну па се диве проблему. Онда му траже 

слабу тачку и савладавају га. Зашто су неки људи успешнији од других у послу? То је 

случај и са школским библитекарима. Креативни су, инвентивни, радознали, упорни и 

доследни, вредни... Резултати говоре више од речи. 

Школски библиотекар: Покренули сте један велики, сада међународни, фестивал 

„Медијана фестивал“, који је ове године славио седми рођендан. Колеге песници се радо 

одазивају Вашим позивима и дружење песника у Нишу већ су пословнична прича. 

Координирати једним овако великим програмом није једноставно.  Како успевате у томе 

– редовни посао, стваралаштво, фестивал, сарадња? 

Виолета: Љубав је покретач. Љубав према књизи, љубав према деци, љубав према животу 

који може да буде леп ако га таквим учинимо. Нисам покренула фестивал ради личне 

промоције и нисам то урадила сама. Уз мене су стали људи који су имали исту идеју као и 

ја. Лакше је одржати сопствену промоцију књиге него велики културни догађај. Жеља ми 
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је била да у Нишу, који је велики град у коме живи много талентоване деце створимо 

фестивал који ће они надограђивати својом маштом и креативношћу. Да, писци врло радо 

долазе на наш фестивал. Зато што ми поштујемо њихов рад и њих као људе, зато што они 

поштују наш рад и труд и воле свој посао и оне којима су наменили своје најлепше речи – 

за децу. Што се тиче координације, енергије ми никад није недостајало и увек сам се 

трудила да је искористим на најкреативнији начин. Волим свој редован посао и са 

задовољством га обављам, помажем људима. Стваралаштво је саставни део мене, не могу 

без тога и дела и настају у креативној атмосфери. Што се тиче сарадње, мислим да треба 

имати коректан однос са људима, бити одан и искрен пријатељ, поштен и посвећен 

сарадник, који увек држи реч и обавља свој део посла на време и у најбољем квалитету. 

Људи бирају људе према себи. Па се, ваљда, тако и окупљамо и препознајемо у другима 

оне вредности за које се и сами залажемо. 

Школски библиотекар: Једна дивна реченица гласи „Мој живот је моја мисија“. Ваш 

рад, ентузијазам и породица личе на њу. Да није такво размишљање налик јуришању на 

ветрењаче? 

Виолета: Никад нисам мислила да јуришам на ветрењаче, али сам увек ходала својим 

путем. Увек сам следила неку своју звезду водиљу, која је вероватно знала да ми покаже 

прави пут. Радим оно што сматрам исправним. Сви ми пишемо себе, ако не свој живот, а 

оно своје виђење живота. При избору животног партнера тражимо неког с ким можемо 

разговарати. Ја сам волела да уз себе имам неког с ким могу и ћутати. Људи треба да 

разумеју, помажу и подржавају једно друго. Деца која се рађају у таквој средини су најпре 

генетски предодређена за неке ствари, а васпитање није поповање, већ добар лични 

пример и отворен разговор о свему. Нисмо ни свесни колико нас наша деца имитирају. 

Онако како смо ми имитирали своје родитеље у понашањима која су нам се допадала. 

Радујем се што моја деца расту у слободне људе, који имају своје жеље и следе своју 

плаву или жуту звезду, мисле својом главом, а највише томе што се међусобно разумеју, 

воле и подржавају. Моје је било да родим своју децу, дам им крила и научим их лету –  

њихово је да слободно лете. За сада то са лакоћом раде. Не сумњам да ће тако и остати. 

Школски библиотекар: Сме ли песник себи да дозволи нечињење? 
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Виолета: И песник је само човек. Треба каткад и да се одмори, али нечињење у смислу да 

не предузима ништа онда када се то од њега очекује, мислим да не сме себи да дозволи. 

Овде, свакако мислим на песника који својим радом утиче нарочито на младе генерације.  

Школски библиотекар: Дешава се да некад запазим коментаре књижевника који пишу 

углавноим за децу да на профилима на друштвеним мрежама показују личне коментаре 

који се не уклапају у слику које доноси њихово стваралаштво. Имају ли право песници на 

иступе обичних људи? 

Виолета: Питање је ко себе назива песником. Песник није занимање предвиђено у 

Правилнику о стручним називима који је усвојио Национални савет за високо образовање, 

тако да се код нас не школује за то занимање. Песник је човек који пише песме. Ако то 

ради на начин који се допада људима, онда га ти исти људи и сматрају песником, управо 

због квалитета његовог рада, а не због његовог декларисања као песника. Али, песник 

јесте и мора да буде широко образован, пре свега, васпитан и културан човек. Овде 

нарочито мислим на оне који стварају за децу, излазе пред децу и говоре им. Увек и само 

увек говоримо само о себи. Зато не смемо дозволити себи она понашања која не делују 

васпитно на млада покољења. Ако смо већ одабрали да своје мисли и ставове о животу 

уграђујемо у одрастање младих људи, онда и носимо велику одговорност за поруке које 

им својим речима, ћутањем или конклудентним радњама шаљемо. Онај ко ствара за децу 

нема само одговорност у педагошком и моралном смислу, већ мора истински да воли 

децу. Она то непогрешиво осећају. Њихово прихватање, односно неприхватање нам 

одређује судбину постојања као песника који је признат или покушаја који верује да је 

највећи песник и јако се љути што и остали то не запажају. Не постаје се песник тако што 

се омаловажавају они који су то постали, већ тако што се искрено и квалитетно ради на 

себи, уз поштовање лика и дела свих осталих људи. Време и читаоци суде о нама и нашем 

делу.  

Школски библиотекар: Виолета, Ви ткате поезију од паперјастих сећања девојчице 

коју су будили славуји и звук потока, мирис бакине погаче и сјај татиних заборављених 

кликера. Данашњу децу буди звук мобилног телефона, баке одавно нису у моди или по 

маминој мери, а о кликерима ни тате немају појма. Како се разумете са својим малим 

читаоцима? 
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Виолета: Савршено се разумем са својим младим читаоцима. Деца су искрена и не 

подносе неискрен приступ. Ја сам имала среће да имам богато и испуњено детињство свим 

оним стварима које морају бити саставни део сваког детињства. Само желим да то 

богатство поделим са онима који то заслужују. Свако дете заслужује срећно детињство. 

Уколико му га приближите на оригиналан, аутентичан и занимљив начин, подстаћи ћете 

га да пусти машту и ужива у свим стварима које су око нас, а које се не укључују на 

дугме. 

Школски библиотекар: Ваша поезија врви од бубамара и свитаца, цветних венчића и 

комшијских плотова, безбрижних ждребади и поплавелих зечева, розе снова, заљубљених 

вилењачица и њихових, наизглед, неосвојивих принчева. Данашња деца немају времена да 

јуре лептире и сањају свице, ждребад виде само на позадини свог ,,десктопа“, а принчеве 

и виле препознаће на својим „Фејсбук“ профилима, под условом да им у „инбокс“ 

напишете 1 за паметна, 2 за лепа, 3 за... Да ли треба ,,фенсовати'' у песмама за децу? 

Виолета: Деца разумеју једноставне и искрене речи и ја се трудим да им се управо таквим 

речима обраћам. Немам ништа против технике и технологије, то нам омогућава угоднији 

живот, али не можемо се преселити у неки виртуелни свет. Свако мора да се игра, да 

борави на ваздуху, у природи, да чује како тече поток и слично њему жуборе славуји... Ја 

пишем о стварном, оном истинском животу и детињству, настојећи да децу заголицам да 

се играју изистински, да трче, скачу, лове свице и бораве на сунцу јер је то здраво за њих у 

сваком погледу. Технику треба да користе само онолико колико им не штети, а помаже 

им. Природа се може користити у неограниченом времену и неограниченој количини. 

Апсолутно је нешкодљива, као и право другарство, игра, несташлуци... Залажем се за 

детињство уживо и једноставан језик изражавања који сви лако разумеју. 

Школски библиотекар: Кад смо већ код језика, Ви сте и завичајни писац, пишете 

сврљишко-заплањским и поносите се својим пореклом. Јесу ли поруке овако изговорене 

неразумљиве данашој деци, поготово градских средина? 

Виолета: Сматрам да је јако важно знати ко си, од кога и одакле потичеш. Не постоји 

ниједан разлог због кога бих се постидела свог порекла. Напротив, оно ми је омогућило да 

још увек живим своје детињство и делим га с децом, оплемењујући себе и постајући боља 

особа. Да, настојим да сачувам од заборава језик којим говори народ у мом крају, јер то 
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сматрам неизмерним богатством, то је наша културна ризница коју имамо обавезу да 

сачувамо. То је благо. Неко ме је једном назвао „чувар блага српског југа“, и то је можда 

најлепши комплимент који сам добила за своју књижевност на дијалекту. Наравно, за децу 

пишем углавном на стандардном књижевном језику, разумљиво је и због чега, али имам 

доста песама писаних и на дијалекту, управо да бих им показала лепоту тог језика и 

упутила да ослушну мало око себе и препознају неке речи којих нема у читанкама, а које, 

свакако, имају неко значење. Свакога дана учимо, а свако знање је богатство. 

Школски библиотекар: Суочавамо се са децом која све мање желе и воле да читају. 

Није им много понуђено ни школским програмима. Како да читање почне да побеђује 

нечитање? 

Виолета: Мислим да се навика читања стиче најпре у породици. Ако су родитељи често с 

књигом у руци, и дете ће се заинтересовати за књигу. Родитељ има обавезу да свом детету 

омогући да сазна о свету који га окружује. Најбогатији извор сазнања јесте књига. Добро 

је да се што више и што чешће чита деци пре него шо сама науче да читају, да се бирају 

занимљиве књиге које ће дете привући како својим садржајем тако и визуелним изгледом. 

Треба код детета развити однос љубави и поштовања према књизи и научити га да то није 

ствар, већ врело знања. Учитељи и библиотекари имају веома значајну улогу у избору 

литературе и начину како деци приближити књигу. Ако се сви делови у овој слагалици 

уредно сложе, имамо радозналог читаоца који ће наставити сам да трага за новим 

књигама, новим авантурама... Имамо писменог и образованог младог човека који ће умети 

да мисли својом главом, да се лепо изражава, зна шта жели а шта не и има могућност 

избора својих следећих корака у животу. 

Школски библиотекар: И да онда завршимо разговор стихом једне од Ваших песама – 

Читајте књиге... јер ко чита, неће остати мали! 
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Миланка Милосављевић Милосављевић 

Техничка школа Крушевац 

и-мејл: milanka.d.milosavljevic@gmail.com 

 

 

 

Миланка Милосављевић Милосављевић (1957, Доњи Крчин, професорка, 

архивисткиња). Основну школу завршила у родном месту, Гимназију у Крушевцу, 

Филолошки факултет у Београду (Група за југословенске књижевности и српскохрватски 

језик). Радила у основним школама у Доњем Крчину и Варварину, а затим у крушевачким 

установама културе – позоришту, културном центру, музеју, историјском архиву. 

Неуморни покретач несмањеном енергијом ради на покретању зборника, манифестација... 

Октобра 2014. изведена је премијера њеног драмског текста Љубавне авантуре 

виноградарског пужа Ђуре у Луткарском позоришту у Хаскову. 

 

 

Слика 1. и 2. Са премијере Љубавних авантуре виноградарског пужа Ђуре 

 

 

 

ШКОЛСКИ СВИТАЦ: МИЛАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

МИЛОСАВЉЕВИЋ 

mailto:milanka.d.milosavljevic@gmail.com
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ЉУБАВНЕ АВАНТУРЕ ВИНОГРАДАРСКОГ ПУЖА ЂУРЕ 

(одломак) 

ЂУРА: Ковиљка, помагај, много сам тужан! 

КОВИЉКА: Ко ти је рекао да си ружан? 

ЂУРА. Ма не ружан, тужан! 

КОВИЉКА. А то! Тако су мојој тетки Корнелији рекли да нема шансе да стигне на циљ 

пре зеца, па је ипак стигла. ПРЕЧИ ПУТ – кола ломи! Тако и ти: како може неко леп и 

млад и оран за женидбу да буде тужан ? Пу пу пу, да те не урекнем... 

ЂУРА: Тужан сам, Ковиљка, јер сам срео прилику, знаш, за женидбу, али је испало да сам 

ја неприлика за њу... 

КОВИЉКА: Ма немој, пробирљива нека цура. А која је? 

ЂУРА: Кишна глиста Криста! 

КОВИЉКА: Па породица Кишних Глиста живи под земљом, знаш да је моја тетка 

Корнелија путовала на Нојевој лађи са њиховом пра – пра – пра – пра ујном Цецилијом 

када је био онај Велики потоп... 

ЂУРА : Ма, знам, учили смо то у школи, али шта ми то вреди кад ме глиста Криста не 

воли. Еј, ја почех да причам у стиховима. Пази ово : школи – воли! 

КОВИЉКА: Знам, то ти је прва фаза за заљубљеност. На добром си путу. Настави! 

ЂУРА: Како да наставим кад је Криста отишла под земљу? 

КОВИЉКА: Тако ти је то у животу : НЕ ДАЈУ УВЕК ДВЕ ПОЛОВИНЕ ЈЕДНО ЦЕЛО,  

живот није математика него енигматика! 

ЂУРА: Па шта да радим, Ковиљка, мудра саветнице? 

КОВИЉКА: Плеви даље, овај ја идем да плевим расадник расковника, а ти тражи даље. 

Имаш једну половину, па кад увидиш суштину задобићеш и целину. Пусти срце да те 

води, док га љубав не погоди. 

ЂУРА: Добро, послушаћу твој савет и овај пут... Хеј, ко то скаче? Вау, види ти ту 

дугоногу цуру у зеленим хеланкама! Хеј, ти, мала, у зеленим хеланкама, пази како 

прелазиш бразду! 
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АНИЦА: Ма дај, фрајеру, пали, видиш да журим на тренинг! 

ЂУРА: Шта да палим – у винограду је строго заброњено ложење ватре. Таман посла, 

пудар да подмеће пожар... 

АНИЦА: Ма, не капираш: пали, то значи бриши, шта си се примио на ту ватру! 

ЂУРА: Па, не знам можда зато што сам заљубљен?! 

АНИЦА: Заћорио си се?! А у кога? 

ЂУРА: Нисам се заћорио него заљубио, па рецимо – у тебе! 

АНИЦА: У МЕНЕ? Па ти си стварно откачен! 

ЂУРА: Нисам ни откачен, ни закачен него сам пуж, пуж Ђура, пудар. 

АНИЦА: А ја сам Аница Жабица, тренирам уметничко пливање и роњење слободним 

стилом! 

ЂУРА: Вау! Слобоодан стил! То ми треба! Нисте удати, дакле? 

АНИЦА: Ма какви, неее! 

ЂУРА: Све ми иде на руку. Одлично! Ја сам кандидат за женидбу! Имам посао, своју 

кућу, не пијем, не пушим, обожавам здраву храну, волим све што воле млади... 

АНИЦА: А кол'ко можеш да издржиш под водом? 

ЂУРА: Зашто под водом? 

АНИЦА: Па, ја сам ти, дечко, водоземац, знаш, пливам, роним, а ти си, како видим, чист 

сувоземац. Нисмо компатибилни... 

ЂУРА: Нисмо шта? 

АНИЦА: Нисмо пар. Sorry! Нађи неку из свог биосистема. Ћао! Баш си сладак, али 

журим! 

ЂУРА: И ова прилика оде! Ковиљкаааа, опет исто! Ниједна ме нећеее! Никад се нећу 

оженити! Остаћу саааам! 

КОВИЉКА: Опет ти! Шта си се ту распекмезио: ниједна ме нееећее! А ти? Коју ти хоћеш? 

ЂУРА: Па, па, па хтео сам Кристу глисту... 
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КОВИЉКА: Па? 

ЂУРА: Па, знаш, звала ме је да живимо под земљом... 

КОВИЉКА: Значи, није те одбила... 

ЂУРА: Знам, али како ћу ја да живим под земљом? 

КОВИЉКА: Значи: ти си одбио њу... 

ЂУРА: Па, јесте, али... 

КОВИЉКА: Нема али. Криста те је звала, ти си је одбио... 

ЂУРА: Па тако испада... 

КОВИЉКА: Ма испадај ти, па тражи нову прилику, имам ја друга посла! 

ЂУРА: Зато сам и дошао, Ковиљка, нашао сам је! 

КОВИЉКА: Па што не кажеш него ме ту замајаваш, где је, која је? 

ЂУРА: У томе и јесте гвинт, испалила ме је! 

КОВИЉКА: Гвинт испалила, не знам ту фамилију, мора да су они били на некој од оних 

лађа које су возили Нојеви синови, Корнелија те Гвинтове и Испаљене никад није 

спомињала... 

ЂУРА: Ковиљка, то је нови речник, није фамилија, то значи да ми је и та прилика пропала. 

КОВИЉКА: Зашто сад, побогу, младићу? 

ЂУРА: Па кад ме тера у воду... 

КОВИЉКА: Ама ко? 

ЂУРА: Па та Аница Жабица, можда је знаш... 

КОВИЉКА: Како да је не знам, њена баба стрина је била школска другарица од моје 

рођене заове Полескиње, која је опет по мајци из фамилије барских корњача, диван свет, 

само за моје укус много воле да се купају, па су им оклопи некако, како бих рекла... 

ЂУРА: Шта сад да радим? 

КОВИЉКА: Терај даље. Знаш како се каже: трећа срећа. 'Ајд' сад, пали! И-ју боже, шта 

причам начисто ће ме покварити ова омладина, ако ме чује моја тетка  Корнелија како се 



Школски библиотекар – часопис ДШБС 
136 

 

изражавам тераће ме да напишем сто пута: НОБЛЕС ОБЛИЖ, што значи: Оближи дрвце 

од сладоледа пре него што га бациш или није блесав онај ко оближе дрвце од сладоледа 

пре него што га баци... 

ЂУРА: Идем, Ковиљка. Хвала ти на свему. Трећа срећа... 

 


