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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 

активности 

Манифестација „Госпојинске свечаности 2021“ 

Име и презиме 

школског 

библиотекара 

Наташа Николић 

Назив школе ОШ „Милутин Јеленић“ 

Место Горња Трнава 

E-mail 

библиотекара 

 

Контакт 

телефон 

библиотекара 

 

Учесници Школски библиотекар(Наташа Николић),наставница српског језика 

и књижевности(Адријана Ђокић Ристић),Ученица осмог разреда 

(Милица Ђорђевић),ученица шестог разреда(Наташа Пантић) 

Спољни 

сарадници 

Епархија шумадијска 

Циљ активности  Обележавање Мале Госпојине,промоција школе кроз 

литерарне,ликовне и мултимедијалне радове ученика и наставника 

Исходи 

активности 

Заједнички рад,сећање на жртве Крагујевачког октобра,повезивање 

духовних,уметничких и информатичких вештина,понос и 

унутрашње задовољство собом,освојена награда(поклоничко 

путовање у Грчку и на Свету Гору) 

Корелација са 

садржајима 

наставних 

предмета 

Верска настава,српски језик и књижевност,ликовна култура,музичка 

култура,историја,информатика 

Време 

реализације 

01.09.2021. до16.09.2021. 

Кратак приказ 

активности (до 

250 речи) 

Библиотекарка је написала литерарни састав на тему „Пресвета 
Богородица заштитница Светих новомученика крагујевачких» и песму 
«Бајка» 
Ученица шестог разреда је нацртала ликовни рад на исту 
тему.Наставница српског језика и књижевности је одабрала музичку 
подлогу и фотографије,а ученица осмог разреда је била наратор и 
уредник читавог мултимедијалног пројекта.Рад је награђен и ученици 
ће ићи на поклоничко путовање у мају наредне године. 

Допринос 

унапређивању 

образовно-

васпитног рада 

Заједничка сарадња са ученицима и наставницима,развијање 

различитих умећа и вештина,укључивање библиотекара у 

заједничке пројекте школе,реализација идеја и активности и 

промоција школе и њених ученика и наставника 

Самопроцена Љубав према свом послу,љубав према писању и литератури,жеља да 

се помогне у сваком тренутку,родољубље и одговорност према 
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својој земљи,искрене емоције и промоција школе и школске 

библиотеке на најбољи могући начин... 

Директни 

линкови на коме 

је објављена или 

промовисана 

активност - сајт 

библиотеке, 

школе, 

друштвенa 

мрежa, портал, 

други доступни 

онлајн садржаји, 

итд. 

https://www.facebook.com/100000484380244/videos/406379367503986/ 

Остале 

напомене 

 

 

 


