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Библиотека је срце школе 

 

Без обзира да ли се налази у сутерену или на другом спрату, да ли је смештена у велики 

или мали простор, библиотека је срце школе. Као што срце пумпа крв до свих органа, тако 

библиотека мултидисциплинарним, образовним и васпитним радом промовише културни 

и уметнички садржај у школи, подржавајући наставне предмете и активности. 

Библиотекарке и библиотекари, преко књига, литерарних програма, манифестација, 

радионица... испоручују до ученика кисеоник и хранљиве материје. Просечан број 

откуцаја срца у току дана је око 100.000 пута. Физички и духовни мир условљен је 

његовим правилним радом. Ако се поремети срчани ритам, долази до промена у многим 

деловима тела, а знамо шта се дешава када срце престане да куца.  

Школску блиотеку не чине само полице с лектиром, већ и књиге савремених аутора, али и 

дечје искре у очима, њихова озарена лица и жеља да отворе још једна врата и још један 

прозор. За пријатну, опуштену, истраживачку и стваралачку атмосферу у библиотеци 

заслужни су библиотекари. Њихова стручност, ентузијазам, ведрина, креативност и 

позитиван дух подстичу ученике на племенитост и емпатију. Срцем волимо и праштамо, 

од срца се смејемо, срцем гледамо и читамо. Школска библиотека је виталан орган 

образовног система, који симболизује право сваког ученика на културу, различитост, 

толеранцију и љубав.  

Библиотека за школу је као ружа за Малог принца. 

Када се у једној школи преполови број библиотекара, ограничи радно време библиотеке 

или укине фонд за набавку књига, исто је као да се цвећу одузме сунчева светлост и вода. 

Још неко време латице ће деловати свеже, па можемо помислити: „Цвеће сасвим фино 

успева у мраку, а штедња воде смањује трошкове.“ За собом задовољно затворимо 

подрумска врата, помислимо да ће све бити у реду и окренемо се свакодневним обавезама. 

Не реагујемо на упозорења баштована да цвеће губи мирис, боју, листове, латице. 

Одмахујемо руком кад нас стручњаци упозоравају да је биљкама неопходна светлост и 

вода. Нервозно бришемо мејлове у којима пише да се цвеће суши и вене у подрумским 

условима. Али када се једног дана зажелимо љубичице, руже, орхидеје, маслачка или 

јоргована биће потребан велики труд да се обнови наш запуштени врт. 

Библиотеке су расадници читалачких навика у школи. Библиотекарке и библиотекари 

заливају ученике маштом, игром, срећом. Обасјавају их културним, уметничким и 

слободним активностима. Уче децу да су књиге симбол пријатељства и љубави, да се свет 

може учинити бољим. Они брину о дечјим књижевним потребама, баш као што Мали 



принц брине о својој ружи. Време уложено у младе читатеље чини младе читатеље тако 

драгоценим. Људи заборављају ту истину, али Мали принц и библиотекари не. 


