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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021.
Назив
активности
Име и
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библиотекара
Назив школе
Место
E-mail
библиотекара
Контакт
телефон
библиотекара
Учесници

Спољни
сарадници
Циљ
активности

Хуманитарна представа „Белешке једне Ане“
Ана Кратовац

СШ „Свети Ахилије“ Ариље
Ариље
ana.vucicevic.kratovac@svetiahilije.edu.rs

Чланови библиотечке секције СШ „Свети Ахилије“: Димитрије
Поповић, Милица Поповић, Сара Врањевац, Сара Милинковић и
Кристина Јаковљевић, Андријана Милићевић, Марија Ђоковић, Дарко
Ђурић и Ана Кратовац (координатор секције).
Народна библиотека Ариље, Културни центар Ариље, Општина Ариље

Подстицај културног развоја међу ученицима (грађанством), рад на
стицању самопоуздања и вештине глуме код ученика, учење кроз
забаву, подстицање алтруизма код ученика (грађана)
Исходи
Ученици су након завршене активности:
активности
 унапредили вештину лепог говора, већ наученог на часовима
српског језика и књижевности
 стекли више самопоуздања при јавном наступу
 научили нешто о животу и делу Моме Капора
 Научили колико је важно бити хуман
Корелација са Корелација са наставом српског језика и књижевности
садржајима
наставних
предмета
Време
12. децембар 2018.
реализације
Кратак
Соколским домом орио се смех и плесала дечја радост и то све
приказ
захваљујући једном малом савезу библиотекара и средњошколаца који
активности
су месецима вредно радили у тишини библиотеке које одавно већ по
(до 250 речи) инерцији карактеришемо као пусте и заборављене, а доказали смо да
су то највредније оазе, светионици знања и најбољи лек и подстрек за
развој деце, омладине, али и оних старијих, јер човек умно расте док је
жив.
Представа "Белешке једне Ане" и њени глумци: Димитрије Поповић,
Милица Поповић, Сара Врањевац, Сара Милинковић и Кристина
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Допринос
унапређивањ
у образовноваспитног
рада
Самопроцена

Директни
линкови на
коме је
објављена
или
промовисана
активност сајт
библиотеке,
школе,
друштвенa
мрежa,
портал, други
доступни
онлајн
садржаји,
итд.
Остале
напомене

Јаковљевић изазвала је свесрдну радост у препуној сали Соколског
дома. Координатор секције, школски библиотекар Ана Вучићевић
Кратовац, прилагодила је делове из романа Моме Капора и уврстила
их у сценарио, али најбоље састојке у овој хумористичној смеси унели
су управо глумци који су импровизовањем делова текста повезали
имагинарно са нашом друштвеном стварношћу и тиме допринели још
већој вредности и допадљивости представе.
Ово је још једна у низу активности која је показала колико је рад
библиотеке битан у образовно-васпитном процесу да помогне
ученицима да стекну ширину и схвате колико је знање огромно и
колико мора да се свакодневно унапређује и надограђује, те како се
може учити кроз игру и колико је то важно за целоживотно учење и
лични развој и напредак уопште.
Као и код других активности које је библиотека покренула, резултат
увек покаже колики су труд и залагање унети при припреми. Показало
се колико су ученици надахнути и способни кад им се пружи само
мало подстрека и слободе. Библиотеке су биле и остаће светионици
знања, а самим тим и слободе.
https://www.facebook.com/events/385353302207186/?acontext=%7B%22e
vent_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7
D]%7D
https://www.facebook.com/ana.anci.50767/videos/900155213520824
https://www.facebook.com/ana.anci.50767/videos/897975650405447
https://www.facebook.com/100005790610842/videos/899848946884784/
https://www.facebook.com/groups/biblioteka.ahilije/permalink/1080424288
789248/
http://sssvetiahilije.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8
%D0%B2%D0%B0/2019-19./Vitezovi-2.pdf
Потребно је много енергије, залагања и времена да би се нешто овако
остварило. Током рада често се чини да се не иде никуда и да се
никада неће стићи до реализације замишљеног, али када се све
постигне и посебно касније, када ученици који су учествовали у
активности већ постану формирани људи, види се колико им је рад у
секцији значио да остваре оно најбоље од себе.
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