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Због чега је школска библиотека жила куцавица или срце сваке школе? 
  

Ако крочите у школу и у њој, одмах са врата, не видите баш никакав  знак који би вас 

упутио  ка школској библиотеци или не видите ниједан продукт рада библиотечке секције или не 
видите никакав податак о неком актуелном програму  (или пројекту или активности) школске 

библиотеке... готово са сигурношћу можете да претпоставите да та школа није ни близу достизања 

високо постављених  стандарда квалитета рада.   

Јер... библиотека је призма кроз коју се преламају и квалитетно програмирање, планирање 
и извештавање, у функцији развоја установе, и квалитетан процес наставе и учења, који резултира 

високим постигнућима ученика, при чему је библиотека место интензивне и свестране подршке 

ученицима, али и наставницима, свим стручним органима, телима и тимовима, па и директору и 
стручним сарадницима,  родитељима или законским заступнцима. Тако широк спектар активности 

и задужења библиотекара прописан је  програмом свих области  рада стручног сарадника ‒ 

библиотекара, који је веома тешко остварити ако на месту тог свестрано задуженог радника није 
неко ко је пун елана, духа, спреман на целоживотно учење, креативан, вредан, позитиван, насмејан, 

подстицајан, мотивисан, спретан, сналажљив, успешан организатор, лидер у свом окружењу... 

  Библиотекар није неко ко седи за столом и издаје лектиру ђацима. Библиотекар није неко 

ко грди ученике кад закораче у библиотеку и додирну неку од изложених, на занимљив начин 
представљених  књига. Библиотекар је  чудесно биће које успева да телефоне из руку младих 

замени узбудљивим штивом. Библиотекар је целоживотни учитељ (у најширем значењу те речи) и 

сарадник који и младе и одрасле учи како се учи и како се користи литература и друга грађа. 
Библиотекар је неко ко ученицима помаже да открију своје таленте, унапреде своје компетенције и 

буду успешни у ономе што воле да уче и раде, али и да развијају своје компетенције у оним 

областима у којима им је неопходна додатна образовноваспитна подршка. Библиотекар је стручно 

лице које пружа велику подршку колегама који се непрекидно професионално усавршавају. 
Библиотекар је онај који иницира активности у којима учествују и ученици и родитељи и 

наставници и други представници локалне заједнице. Речју, библиотекар је свестрано образована 

особа која хита корак унапред, корак испред свих,  да би могла да пружи руку онима који каскају 
за савременим образовним и васпитним потребама. 

Није лако бити библиотекар у друштву које, под бременом голе егзистенције,  губи 

интересовање и за књиге и за културу уопште. А библиотекар, као светионик, треба да буде онај 
кога красе:   

Б - благонаклоност 

И - интелигенција 

Б - брзина 

Л - лепорекост 

И - иновативност 

О - образовање 

Т - тачност 

Е - елоквенција 

К - култура 

А - активизам 

Р – радозналост 

 

Ето, због таквих професионалаца срце школе куца  управо у школској библиотеци! 


