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Поштовани господине Министре, 

Пишемо у нади да ћете имати слуха за наше речи и увидети колика је важност образовања и културе и 

колика је битна улога библиотекара у томе.  

Поред редовног посла који обављају библиотекари су и школама "мултипрактици", "девојке за све" који 

врше бројне наметнуте секретарске и административне послове, услуге копирања и одржавања веб-

страница. И то је у свакој школи тако, само мање или више изражено. Нико од нас никада није рекао да 

нешто неће и не може да уради, већ смо свесрдно помагали и залагали се за школу као заједницу, целину 

свих нас којој сви морамо дати потпору да би расла и напредовала.  

У редовну наставу увели смо многе новине: освежили часове додатним градивом и занимљивостима, 

организовали бројне радионице, књижевне сусрете, представе, стручне посете... Ми смо ученицима 

саветници који књигом, а и разговором лече када имају неки проблем емоционалне природе или у 

савладавању градива. Немали број пута ученици су сведочили да да није библиотеке, с муком би устали 

ујутру да иду у школу. Они нама преко распуста пишу како једва чекају наше заједничке активности и 

траже препоруке за читање да премосте док закорачи опет у свој омиљени простор. Ми смо ти који излазе 

у сусрет њиховим интересовањима, ми за њих бирамо улоге у представама које су у складу са њиховим 

личностима, улоге које настављају да живе и кад се представа заврши. Њих у библиотеку доводи љубав, а 

не потреба и интерес. Овде расту, овде стичу самопоуздање. "Хвала! Због Вас смо овде где јесмо. Због Вас 

смо самопоузданији и стичемо боље оцене", толико пута су нам рекли.  

Схватите да ми нисмо оне тетке из цртаћа које седе у прашњивој просторији, листају жуте странице и 

чекају да ли ће ико отворити врата. Ми смо активни и заслужни учесници у образовању наше деце.  

Молим Вас да нас стога не сврставате у ниже платне разреде, већ да нас изједначите са нашим колегама 

јер смо једнако уложили у своје образовање и једнако се залажемо на послу као и сви остали. Пружамо 

знање, послу приступамо с љубављу и улажемо енергију и креативност у образовање наше деце и у развој 

културе, а образовање и култура у рукама подмлатка стубови су јаке и стабилне државе.  

 

Имајте то у виду.  

Хвала!  

С поштовањем,  

Школски библиотекари средњих стручних школа  

 

У Београду      Председник ФССШ – Милорад Антић 
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