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Обавештење 
 

 

Драге колеге, 
Представљамо вам Предлог образовних стандарда/постигнућа у области рада школског 

библиотекара, које је израдило Друштво школских библиотекара Србије  

 

 

Зашто су потребни образовни стандарди за рад у школској библиотеци 
 
Препоруке о медијској и информационој писмености које је усвојила IFLA1 2011. истичу 

да је медијска и информациона писменост уско повезана са доживотним учењем, а обухвата 

знање, ставове и скуп вештина које су потребне како би се знало када и које информације су 

потребне; где и како те информације прибавити; како их критички проценити и организовати 

једном када се нађу; и како их користити етички. Овај концепт превазилази комуникационе и 

информационе технологије и обухвата учење, критичко размишљање и интерпретативне 

способности у оквиру и изван стручних и образовних граница. 

Такође се препоручује увођење образовања о медијској и информационој писмености у 

све наставне планове и програме доживотног учења. 

 

У Стратегији развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године 

(„Сл. гласник РС“, бр. 75/2011) констатује се низак ниво медијске писмености и истиче потреба да 

се „подигне ниво медијске писмености грађана Србије, као и свих учесника у сектору медија ради 

стварања друштва у које су укључени сви његови чланови и јачања права на информисање, 

слободе изражавања и слободе протока информација“. У Акционом плану овог документа наводи 

се рок од десет месеци за преиспитивање могућности увођења медијске писмености у процес 

образовања и сматрамо да реализцији овог плана, поред осталих, треба да помогну и сви који се 

баве образовањем. 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 107/2012) 

указује да је информатичка писменост (као полазиште и основ информационе и медијске) 

компетенција потребна ученицима за рад у свим другим областима. Такође, Стратегија предвиђа 

да школске библиотеке и библиотекари буду ресурс-центри, оспособљени за коришћење 

различитих извора знања и тиме помоћ наставницима и ученицима у реализацији наставе и 

ваннаставних активности. 

 

Кроз наставне програме за Српски језик, Грађанско васпитање, Ликовну културу, 

Информатику и рачунарство и Историју, ученици се упознају са основним појмовима медијске и 

информационе писмености. Развијање медијске и информационе писмености код ученика је и 

један од битних задатака у раду школског библиотекара. Међутим, нема неопходне (вертикалне и 

хоризонталне) повезаности тих садржаја међу наставним дисциплинама, нити систематизованих 

образовних стандарда.  

                                       
1 International Federation of Library Associations and Institutions  

http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-

sr.pdf 
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Рад школског библиотекара и образовни стандарди 
 

Образовни стандарди за крај основног обарзовања донети су 2009. године. Крајем 2012. 

године је израђен Предлог стандарда постигнућа – образовних стандарда за крај општег средњег 

образовања за предмете Српски језик и књижевност, Математика, Историја, Географија, Физика, 

Биологија, Хемија, Енглески језик, Немачки језик, Руски језик и Француски језик. Овај документ 

садржи и међупредметне компетенције које се заснивају на интегрисању различитих знања и 

вештина која се развијају у оквиру различитих предмета и на основу наставног програма. Међу 

њима су: Вештина комуникације, Рад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција, 

Решавање проблема и Вештина сарадње. 

Ни у једном документу нису предвиђени стандарди/исходи за рад у школској библиотеци 

и са школским библиотекаром, иако школски библиотекар својим радом доприности развијању 

стандарда/исхода за поједине предмете и међупредметне области, као и за област Информациона 

и медијска писменост. 

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, библиотечко-информационих и културних активности, доприноси унапређивању свих 

облика и подручја рада школе. Учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, 

унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса. 

 

Најважнији део рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и 

развијање информационе/медијске/дигиталне писмености.  

Читање и разумевање прочитаног су основни услови за успешан процес учења у школи. 

Зато је важно развијати читалачке вештине ученика, подстицати ученике на читање из забаве и 

задовољства и развијати естетске вредности.  

Школска библиотека оспособља ученике за коришћење ИКТ-а, самостални истраживачки 

рад и подстиче их на стваралачко и критичко мишљење у проналажењу, одабиру, вредновању и 

примени информација у решавању проблема/задатка. 

Ученици се уче да користе различите изворе информација и знања, да се сналазе у 

библиотеци, познају начела класификације, да користе реферeнтне збирке и каталоге ради даљег 

напредовања у учењу и будућем занимању и прихватању концепције целоживотног учења. 

Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја више 

предмета у подручју читалачке и информационе писмености кроз различите активности: 

реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске и пројектне наставе, 

организовање радионица. 

Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика библиотекар 

сарађује са наставницима у организовању програма/активности за развијање социјалних 

вештина, промовисање здравог стила живота, промовисање заштите човекове околине и 

одрживог развоја и подстицање професионалног развоја ученика, као и у организовању 

превентивних активности које доприносе безбедности у школи. 

Библиотекар својим радом доприноси развијању образовних стандарда различитих 

наставних предмета, нарочито у вези са писменошћу, читањем, разумевањем прочитаног, 

истраживачким радом и сл. (Српски језик, Историја...), као и међупреметних компетенција у 

областима Вештина комуникације, Рад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција, 

Решавање проблема, Вештина сарадње итд.  

Такође, библиотекар својим радом развија образовна постигнућа ученика у областима 

Библиотека и читање, Информациона и информатичка писменост, Медијска писменост и 

Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција.  

Школска библиотека обезбеђује електронске изворе информација и развија вештине 

информатичке и информационе писмености ученика (и наставника). Овладавање овим вештинама 

подразумева правилну и етичку употребу ИКТ-а и коришћење електронских извора информација 

и Интернета за проналажење информација, стицање новог знања, стварање и презентовање 

нових информација. 
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Информациона писменост је способност да се пронађе, обради, вреднује и корисно и на 

етички начин употреби информација. Школска библиотека треба да обезбеди изворе информација 

разноврсне по садржају и форматима. Школски библиотекар подучава ученике како да успешно 

пронађу, користе и вреднују изворе информација за школу и за личне потребе.  

Школски библиотекар у сарадњи са наставницима развија и вештине медијске писмености 

ученика. Медијска писменост се односи на способност да се приступи, интерпретира, вреднује и 

пренесе информација добијена из различитих медија (штампани и нештампани материјал који 

користи слике, текст, звук и видео запис да би се пренела порука), као и да се она креира, уз 

коришћење вештина споразумевања и критичког мишљења. 

 

 

 

 

Шта са Предлогом 
 

Образовни стандарди/постигнућа из Предлога се могу развијати кроз рад у школској 

библиотеци и са школским библиотекаром и на часовима интердисциплинарне наставе у сарадњи 

наставника и библиотекара, као и кроз различите ваннаставне активности. 

Позивамо колеге да укључе стандарде/постигнућа у планирање образовно-васпитних 

активности које реализују у школи и у пракси провере применљивост стандарда. Уз образоана 

постигнућа у тексту су дати и предлози тема за часове библиотекара, који се реализују 

самостално или у сарадњи са наставником.  

Примедбе, запажања, као и допуне и предлози у вези са стандардима и темама за часове 

су добродошли да бисмо унапредили даљи рад. 

 

Предлог образовних стандарда ће се упутити Министарству просвете и технолошког 

развоја, као и Националном просветном савету са захтевом да се израде/усвоје образовни 

стандарди за основну и средњу школу по образовним циклусима у у вези са радом у школској 

библиотеци и са школским библиотекаром за области: Библиотека и читање, Информациона и 

медијска писменост, Комуникација и сарадња. 

 

 

 

 

Надам се успешној сарадњи. 

Срдачан поздрав, 

 

 

 

 

 

 

 
Слађана Галушка, 

 

председник Друштва 

 

 


