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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Радионица - Детективи у библиотеци  

Име и презиме школског 
библиотекара 

Слађана Маријанац 

Назив школе Ваљевска гимназија 

Место Ваљево 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници Ученици првог разреда гимназије  

Спољни сарадници професори српског језика  

Циљ активности  - Упознавање ученика са школском библиотеком;  
- Систематско упознавање књижне грађе; 

- Обучавање ученика за самостално коришћење књижне 
грађе 

- Развијање и промовисање правилне употребе свих облика 
информација 
- Развијање самосталности код ученика, подстицање 

радозналости и иницијативе тражења информације  
- Развијање  позитивне интеракције међу ученицима 

 

Исходи активности Ученици откривају како је размештен књижни фонд;  
Уочавају систематичност и организованост библиотеке; 
Уочавају податке који су им потребни као и делове књига; 

Траже и дају једноставне информације о књигама;  
Разумеју важност поштовања правила; 

 

Корелација са 
садржајима наставних 
предмета 

Српски језик;  

Време реализације 45 – 90 минута (у зависности од структуре групе) 
 

Кратак приказ 
активности (до 250 речи) 

У уводном делу часа, библиотекар упознаје ученике с 
начином и правилима рада библиотеке, понашању у 

читаоници.  

Информише их о начину и размештају књига. Укратко их 
упознаје с термином УДК (универзална децимална 

класификација) и системом који омогућава доследну поделу 
свих научних и стручних области. По могућству им се 
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покажу сажете таблице УДК, наведу се примери и упореде 
са неким натписима на полицама у библиотеци. 

Библиотекар скреће пажњу на референсну литературу и 
књиге које се не износе из читаонице. Показује им на којим 

полицама су размештене књиге по различитим областима.  

Затим ученици добијају цедуље са задацима. Неки од 
задатака могу бити да се пронађе књига: 

- аутора са истим именом или презименом као што је 

њихово,  
- коју могу да прочитају за један дан,  

- неки драмски текст домаћег писца,  
- о неком спорту, уметнику или научнику,  

- која говори о родном граду,  
- атлас, речник, правопис српског језика, збирка задатака, 
зборник, енциклопедија, антологија, 

- преведена са неког страног језика, 
- по којој је снимљен филм, 

- са корицама неке одређене боје,  
- која у наслову има назив неког града,  
- која се не износи из читаонице,  

- са насловом који представља име јунака из књиге, 
- две књиге једног аутора... итд. 

Ученици самостално траже књиге и када их пронађу, имају 
пар минута да разгледају саму књигу и да припреме 
одговор. Библиотекар им скреће пажњу где могу наћи 
податке о књизи.  

Следи разговор, сваки ученик представи укратко књигу коју 

је пронашао. Тако се ученици навикавају да траже ко је 
аутор, издавач, где је издата књига, које године и слично.  

Допринос унапређивању 

образовно-васпитног 
рада 

На овај начин, ученицима се скреће пажња на важне 

елементе који су неопходни приликом навођења неког дела, 
цитирања и слично, што ће им помоћи у писању 

семинарских, матурских и истраживачких радова.  

Самопроцена Ученици су заинтересовани, активни и мотивисани. Радо 
сарађују, размењују мишљења. Библиотекар помаже и 
подржава ученике да слободно постављају питања, 

дискутују и коментаришу.  

Директни линкови на 
коме је објављена или 

промовисана активност - 
сајт библиотеке, школе, 
друштвенa мрежa, 

портал, други доступни 

https://bibliotekavaljevskegimnazije.wordpress.com/2019/09/20
/ 

https://www.facebook.com/1401770920084245/posts/23653568
70392307/ 
 

 

https://bibliotekavaljevskegimnazije.wordpress.com/2019/09/20/
https://bibliotekavaljevskegimnazije.wordpress.com/2019/09/20/
https://www.facebook.com/1401770920084245/posts/2365356870392307/
https://www.facebook.com/1401770920084245/posts/2365356870392307/
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онлајн садржаји, итд. 

Остале напомене Са прилагођеним захтевима, ова радионица може се 
реализовати и са ученицима основне школе.  

 

 


