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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 

активности 

Трејлер: „Стаклено звоно“ Силвије Плат 

Учешће на конкурсу „Види шта читам“ 

Име и презиме 

школског 

библиотекара 

Весна Перић 

Назив школе Техничка школа 

Место Неготин 

E-mail 

библиотекара 

 

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници Тијана Јанковић - ученица III разреда и члан библиотечке секције 

Техничке школе Неготин 

Спољни 

сарадници 

Народна библиотека Ужице 

Циљ активности   Промовисати читање 

 Користити видео форму као начин изражавања који је 

интересантнији новим генерацијама  

 Развијати креативности кроз креирање видео записа од 

фотографија, гифова и делова филма 

Исходи 

активности 

Учесници су у стању да: 

 дигиталне вештине користе у сврху образовања и 

популарисања читања  

 искажу креативност 

 комбинују слику, гиф, делове филма како би привукли 

пажњу читалачке публике 

 уоче важност изражавања поруке и избором адекватне 

музике 

 

Корелација са 

садржајима 

наставних 

предмета 

 Енглески језик и књижевност 

 Информатика 

Време 

реализације 

Децембар 2018. 

Кратак приказ 

активности (до 

250 речи) 

На часу корелације енглеског језика/библиотеке ученицима је 

представљен живот и рад америчке књижевнице Силвије Плат. 

Након објављеног конкурса библиотекар је анкетирао чланове 

библиотеке да ли би учествовали на конкурсу и коју би књигу 

волели представити. Ученица Тијана Јанковић је пожелела да 

прикаже једини роман књижевнице о којој смо причали на часу 

корелације. У разговору са ментором изнела је идеју како би 

представила роман. Од ментора је добила савет да пре монтирања 
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видеа погледа шта неки трејлер који представља филм или књигу 

мора да садржи и шта га чини интересантним. Од материјала 

пронађеног на нету склопила је видео приказ романа „Стаклено 

звоно“.  

Допринос 

унапређивању 

образовно-

васпитног рада 

Ученица је могла, овладавши  вештином представљања одређене 

теме кроз видео формат, стечена знања применити и у другим 

предметима. 

 

Самопроцена Ученица је знала 

- како да претражи интернет да би пронашла дигиталне наставне 

материјале  

- процени њихову корисност за пројекат 

- изврши основне измене дигиталних наставних садржаја које је 

неко други креирао 

- како да креира једноставне дигиталне материјале 

- умела да комуницира са ментором у и изван школе кроз онлајн 

системе за сарадњу како би добила помоћ и подршку 

Директни 

линкови на коме 

је објављена или 

промовисана 

активност - сајт 

библиотеке, 

школе, 

друштвенa 

мрежa, портал, 

други доступни 

онлајн садржаји, 

итд. 

Трејлер: 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/345148746085549  

Текст о проглашеним победницима на конкурсу за најбољи трејлер 

„Види шта читам“ 

https://pasaz.rs/proglaseni-pobednici-na-konkursu-za-najbolji-trejler-

vidi-sta-citam-narodne-bibliteke-uzice/  

Снимак проглашења најбољих трејлера за књигу са образложењем 

стручног жирија зашто је Тијанин рад освојио ово признање 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/352045125624535 

Снимак са часа корелације 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/177437409863409  

Остале напомене Ученица освојила прву награду на конкурсу „Види шта читам“ 
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