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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 

активности 

Зекине приче - пратите Зеку који воли библиотеку 

Име и презиме 

школског 

библиотекара 

Сузана Ђорђевић Пејовић 

Назив школе ОШ “Владислав Петковић Дис” 

Место Београд 

E-mail 

библиотекара 

disovabiblioteka@gmail.com 

Контакт 

телефон 

библиотекара 

 

Учесници Библиотекарка, публика на интернету 

Спољни 

сарадници 

/ 

Циљ 

активности  

Приближити деци књигу путем игре, учење на забаван начин 

Исходи 

активности 

Деца ће након ове активности моћи да стекну вештину разумевања 

прочитаног, унапреде вештину говора, изражајног рецитовања, 

повећају креативност... 

Корелација са 

садржајима 

наставних 

предмета 

Српски језик и књижевност, Музичка култура, Ликовна култура, Свет 

око нас, Информатика 

Време 

реализације 

Школска 2020/21. година (март - август) и школска 2021/22. година  

Кратак приказ 

активности (до 

250 речи) 

Зека библиотекар је маскота школске библиотеке ОШ „Владисалв 

Петковић Дис“ у Београду. Он је, како сам каже, „виши библиотекар“ 

када се попне на мердевине или када су му уши подигнуте. Воли свој 

посао највише на свету. Зна да чита, да прича деци приче и песме.  

Зека сваког дана чека своје читаоце да му дају одговоре на велика 

питања о зечевима и другим животињама, која се налазе у књигама 

које су позајмили, слуша их како читају, рецитују заједно песме које 

знају и разговара са њима. Повремено иде из руке у руку, мења глас, 

скакуће, али и сними по који видео. Први је снимио када је пожелео 

да поклони басну „Корњача и зец“ будућим првацима и да им пренесе 

своје утиске о школи у којој се обрео. Након тога су уследиле и песме 

Јована Јовановића Змаја, па загонетке и брзалице и доступне су на 

адреси 

канала:  https://www.youtube.com/channel/UCqatsSLfjGiUjjnRYqRY2xQ 

Статистика на Јутјуб страници показује које су песме омиљене 

(„Рецепт за деду“, Драгомира Ђорђевића), стопу раста прегледа (за 

https://www.youtube.com/channel/UCqatsSLfjGiUjjnRYqRY2xQ
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период од 31.3. до 26.4.) било је 348 прегледа, од којих највише имао 

први снимак (133).  

 Зека библиотекар има и свој налог на Инстаграму: @zeka_bibliotekar, 

као и препознатљиву ознаку: #pratitezekukojivolibiblioteku, где се могу 

видети фотографије како Зека библиотекар проводи свој радни дан 

(планира активности поред календара и слично).  

Деца (млађег узраста: 1 – 4. разреда) ипак највише воле да Зеку виде 

уживо и да комуницирају са њим, импровизују, шале се и играју, а 

снимци могу бити на интернету и моћи ће увек да им се врате. 

 

Допринос 

унапређивању 

образовно-

васпитног рада 

Повећан је број посета библиотеци деце млађег узраста. 

Метод рада (дидактичку игру)  је прихватила и учитељица Р. 

Голубовић, која са својим првацима на часовима често ради 

користећи маскоту - играчку, такође зеку.  

Старији ученици на друштвеној мрежи прате садржаје које објављује 

Зека библиотекар (рецимо препоруке за читање по узрастима). 

 

 

Самопроцена Овај начин рада је створио непосреднији однос између мене и 

ученика, отворио много могућности. Простор за унапређење видим на 

интернету (приказати још књижевних дела кроз сопствену адаптацију 

и глуму).  

Директни 

линкови на 

коме је 

објављена или 

промовисана 

активност - 

сајт 

библиотеке, 

школе, 

друштвенa 

мрежa, портал, 

други 

доступни 

онлајн 

садржаји, итд. 

Школски сајт: http://osdis.edu.rs/biblioteka/  

Инстаграм: https://www.instagram.com/zeka_bibliotekar/  

Јутјуб: https://www.youtube.com/channel/UCqatsSLfjGiUjjnRYqRY2xQ 

 Блог: https://disovabiblioteka.blogspot.com/2021/04/httpswww.html  

Остале 

напомене 
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