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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара  
 
 

Назив активности Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и локалном 

средином/набавка библиотечке грађе за 

реализацију наставе 

Име и презиме школског библиотекара Бојана Тошић Ранковић 

Назив школе „Техноарт Београд“ школа за машинство и 

уметничке занате 

Место Београд 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара  

Учесници библиотекар, управа школе, наставници 

уметничких профила школе 

Спољни сарадници Музеји Београда, Новог Сада... 

Циљ активности  Набавка грађе кроз поклоне музеја за 

успешно извођење праксе и израду 

матурских радова ученика уметничких 

профила школе, са нагласком на тековине 

уметности у Србији 

Исходи активности - упознавање и стицање теоријских и практичних 

знања о тековинама уметности у Србији која је 

мало заступљена у референсној грађи на 

тржишту 

- подизање свести о значају тековина националне 

уметности 

- унапређење и увећање фонда школске 

библиотеке 

- проширење броја тема за израду практичних и 

матурских радова  

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

- историја уметности 

- српски језик и књижевност 

- историја и географија 

- практичан рад (пракса за уметнике) 

Кратак приказ активности (до 250 речи) Путем циркуларног писма библиотекар се 

обратила музејима града Београда и Новог 

сада и Србије, као и релевантним галеријама 

до којих је библиотекар могла доћи за помоћ 

у грађи за наставу уметничких профила 

школе 

Допринос унапређивању образовно-

васпитног рада 

Од велике већине установа којима се библиотекар 

обратила школа је на поклон добила 

двестотинечетрдесдетпет (245) веома вредних 

уметничких каталога за извођење наставе уметничких 

профила школе. 

Доступни су за коришћење и другим заинтересованим 

ученицима и наставницима 

Акција добијања поклона од релевантних институција 

је и даље отворена 

Активност је омогућила да се унапреди настава и 

извођење праксе трајно (док су извори у квалитетном 

стању 
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Самопроцена Сви актери у описаној активносту су дали свој 

допринос да акција буде успешна што је и 

остварено у потпуности. И даље је отворена 

активност која је започета 2014. године 

Директни линкови на коме је објављена 

или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни онлајн садржаји, 

итд.: 

Школа нема сајт библиотеке, осим Базе у којој су 

заведени каталози који су референсна грађа 

библиотеке 

Остале напомене Препорука за активности библиотекара у 

складу са потребама школе 
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