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Предлог образовних постигнућа у области рада школског 

библиотекара и тема за рад са ученицима 
 

Образовна постигнућа по областима 
 

У области рада школског библиотекара ученик 
Библиотека и читање: 

1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у 

активностима у библиотеци 

2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и 

електронском облику који могу да се позајме и разуме важност и правилно чување тог 

материјала 

3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловима 

библиотеке, зна да пронађе сликовницу или књигу за час 

4. Разуме функцију библиотеке, препознаје различите типове библиотека и 

користи библиотеку за личне потребе и проналажење информација потребних за школу 

5. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одреди 

заплет, ликове, време, место и идеју приче, говори о омиљеним књигама и писцима, 

разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације 

6. Упознат је са концептом систематског распореда (по тематским областима); 

разуме да су књиге из области књижевности постављене по алфабетском реду презимена 

аутора и уме да пронађе потребну књигу; разликује основне књижевне жанрове и одређује 

основне елементе, тему, ликове, заплет, време, место... 

7. Разуме да су књиге смештене према систему Универзалне децималне 

класификације (систематски распоред) и уме да користи тај систем да би пронашао књигу  

8. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим 

облицима, потребну за школу и из задовољства и забаве,  

Уме да подели своје мишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише 

своје мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи 

Бира литературу по жанру на основу потреба и личног задовољства; разуме идеју 

писца, разговара о делу, саставља приказ књиге, разуме појам књижевне критике 

9. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост, математичка 

и научна писменост, као и информатичка, информациона и медијска писменост, 

10. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је услов 

успешног учења и образовања 

 

Информациона писменост: 

1. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација, Разуме 

шта је информација и зна да је пронађе уз помоћ библиотекара 

2. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао, 

ствара нову информацију и презентује је на различите начине (говори, пише, црта...) 

3. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, тумачи пронађене информације 

и ствара нове 

4. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и то 

представити као свој рад 

5. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћ 

библиотекара/наставника 

6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите 

изворе информација, штампане, електронске, људске изворе... 
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7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу 

коришћених извора 

8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази 

штампане и електронске изворе, проверава изворе, вреднује и етички користи 

информације 

9. Комбинује информације, закључује, ствара ново знање, презентује закључке на 

различите начине 

10. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе 

по моделу који даје библиотекар/наставник, разуме појмове плагирање и парафразирање 

Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција: 

1. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима ради 

решавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, уме да формулише своје 

мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију за другачије 

ставове 

2. Схвата право да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад је 

другачије од других, уме да формулише своје мишљење и да учествује у расправи 

3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите 

медије, уме да се обраћа публици и јасно изнесе ставове и идеје, има изграђену културу 

комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и поштовање туђег 

мишљења)  

 

Информатичка писменост  

1. Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација 

2. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важност чувања 

личних података 

3. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности, 

Користи различите медије и онлајн апликације за уметничко и лично исказивање. 

 

Медијска писменост: 

1. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије 

(рођенданске честитке, разгледнице са распуста, рекламе за играчке, саобраћајни знаци, 

упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласно, тихо, срећан, љут...),  

Пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења у различитим 

медијима (зашто, ко, када, где, како) 

2. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, имејл, веб 

страна, фотографија, новине, рекламе), Пита и одговара на питања о разлозима 

комуникације кроз различите медије, Разговара о елементима порука (величина, боја, 

облик, звук, глас, покрет) различитих медија да би се привукла пажња публике  

3. Зна карактеристике масовних (блиских) медија и разговара о привлачењу 

пажња публике, тумачи како ауторова намера и избор визуелних и текстуалних 

компоненти утиче на осећања публике 

4. Препознаје тип информација које доносе различити медији, описује елементе и 

технике које се користе да се осмисли главна идеја поруке (боја, звук, светлост,..), 

препознаје улоге људи који стварају поруке (писац, уметник, илустратор, уредник, 

фотограф...) 

5. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређеним 

намерама, анализира остварени утицај медија 

6. Анализира и схвата различите комбинације елемената и техника које се користе 

за креирање порука за одређену публику са одређеним намерама на основу година, пола, 

етничке, географске, социјалне и економске припадности. 

Предлог образовних постигнућа и тема за рад са ученицима по 
разредима 
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Основна школа 
 

Први и други разред: 
1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у 

одговарајућим активностима у библиотеци 

2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и 

електронском облику који могу да се позајме и разуме важност и правилно чување тог 

материјала 

3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловима 

библиотеке, зна да пронађе сликовницу или књигу за час 

4. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одреди 

заплет, ликове, време, место и идеју приче, говори о омиљеним књигама и писцима, 

разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације 

5. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација; разуме 

шта је информација и зна да је пронађе уз помоћ библиотекара; примењује основне 

интернет претраживаче за тражење информација 

6. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао, 

ствара нову информацију и презентује је на различите начине (говори, пише, црта...) 

7. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, интерпретира пронађене 

информације и ствара нове 

8. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и то 

представити као свој рад 

9. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, е-пошта, веб 

страна, фотографија, новине, рекламе); пита и одговара на питања о разлозима за избор 

одређеног медија за одређену врсту комуникације; разговара о елементима порука 

(величина, боја, облик, звук, глас, покрет) различитих медија употребљених да би се 

привукла пажња публике  

10. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије 

(рођенданске честитке, разгледнице с распуста, рекламе за играчке, саобраћајни знаци, 

упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласно, тихо, срећан, љут...); 

пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења у различитим медијима 

(зашто, ко, када, где, како) 

 

 

Теме за часове: 

1. Упознавање са радом библиотеке, Библиотека, књиге и читање 
2. Свечано учлањивање у школску библиотеку, Правила понашања и услови 

коришћења школске библиотеке 

3. Комуникација и поруке 

4. Разговор о првој самостално прочитаној књизи и препричавање текста 

сликовнице, басне, бајке...,  

5. Школска библиотека и друге библиотеке намењене деци 

6. Изражајно читање: значај правилног читања интерпункције за разумевање 

текста 

7. Дечји часописи 

8. Информације и како их проналазимо и користимо 

9. Обележавање важних дана у вези са књигом и библиотеком  

10. Правимо медијску поруку (текст и илустрација) 

Трећи и четврти разред 
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1. Истражује физички фонд библиотеке (ако постоји, користи офлајн и/или онлајн 

каталог) уз помоћ библиотекара да би пронашао одговарајући материјал: књижевност, 

научно-популарарна литерература, референтна збирка, мултимедија... 

2. Упознат је са концептом систематског распореда (по тематским областима); 

разуме да су књиге из области књижевности постављене по алфабетском реду презимена 

аутора и уме да пронађе потребну књигу; разликује основне књижевне жанрове и одређује 

основне елементе, тему, ликове, заплет, време, место... 

3. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћ 

библиотекара/наставника 

4. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите 

изворе, штампане, електронске, људске изворе... 

5. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу 

коришћених извора 

6. Процењује свој рад уз помоћ библиотекара/наставника и поставља циљеве за 

побољшање рада 

7. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важност чувања 

личних података 

8. Разуме да има право да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад 

је другачије од других, уме да формулише своје мишљење и да учествује у расправи 

9. Зна карактеристике масовних медија с којима је у додиру и разговара о 

привлачењу пажње публике (улоге: домаћина, такмичара, публике, оглашивача, 

потрошача), тумачи како ауторова намера и избор визуелних и текстуалних компоненти 

утиче на осећања публике 

10. Препознаје тип информација које доносе различити медији, описује елементе и 

технике које се користе да се осмисли главна идеја поруке (боја, звук, светлост,..), 

открива улоге људи који стварају поруке (писац, уметник, илустратор, уредник, 

фотограф...) 

 

 

Теме за часове 

1. Облик књиге кроз историју 

2. Како настаје књига, усвајање појмова: аутор, илустратор и издавач 

3. Дечје енциклопедије  

4. Лексикони, речници и други приручници и оспособљавање да се њима 

самостално служе 

5. Како су распоређене књиге у библиотеци 

6. Моја омиљена књига - изражавање личног става 

7. Књижевност за децу 

8. Научно-популарни текстови 

9. Прича о медијима 

10. Креирање медијске поруке 

 

 

Пети и шести разред 
1. Долази у школску библиотеку да тражи потребну информацију и уме правилно 

да користи библиотечки материјал; самостално истражује фонд библиотеке (ако постоји, 

користи офлајн и/или онлајн каталог) да би пронашао одговарајући материјал 

2. Разуме да су књиге смештене према систему Универзалне децималне 

класификације (систематски распоред) и уме да користи тај систем да би пронашао књигу 

3. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим 

облицима, потребну за школу и из задовољства и забаве, Уме да подели своје мишљење о 
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прочитаном делу са другима, уме да формулише своје мишљење, јавно га искаже и да 

учествује у расправи 

4. Описује типове информација: чињенице, став, итд, врсте извора информација – 

примарни/секундарни, као и форму информација: број, текст, звук, визуелна информација, 

мултимедија; смислено користи информацију (с разлогом) 

5. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази 

штампане и електронске изворе, проверава изворе, вреднује и етички користи 

информације 

6. Комбинује информације, закључује, ствара ново лично знање, презентује 

закључке на различите начине 

7. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе 

по моделу који даје библиотекар/наставник; разуме појмове „плагирање“ и 

„парафразирање“ 

8. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима ради 

решавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, уме да формулише своје 

мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију за другачије 

ставове 

9. Објашњава како мултимедијалне компоненте: визуелне, звучне и текстуалне, 

утичу на перцепцију публике, слушалаца и гледалаца 

10. Препознаје намере иза поруке медија, препознаје примере става, предрасуде и 

стереотипа код ђака и других; истражује улоге различитих занимања ангажованих у 

стварању медијских садржаја кроз симулацију стварања медијске поруке 

 

Теме за часове 

1. Референсна збирка и њено коришћење 

2. Каталози 

3. Из књига сазнајемо... 

4. Коришћење примарних и секундарних извора информација за самосталну 

обраду теме 

5. Електронски извори информација 

6. Проналажење и одређивање кључних речи, процена веб стране 

7. Самостално проналажење информација, Провера извора информација, 

Вредновање информација, Коришћење информација, Библиографско цитирање 

8. УДК класификација књига 

9. Разумевање медијске поруке (драма, радио драма, позориште...) 

10. Креирање медијске поруке (драматизација текста, фотографија, новински 

чланак, вест...) 

 

 

Седми и осми разред 
1. Разуме функцију библиотеке уопште, препознаје различите типове библиотека и 

користи школски библиотеку за личне потребе и проналажење информација потребних за 

школу 

2. Зна шта му је потребно, проналази и бира књиге и материјал у различитим 

формама и одговорно их користи; ако постоји, користи офлајн и/или онлајн каталог да 

пронађе материјал потребан за израду школских задатака и за личну употребу 

3. Бира литературу по жанру на основу потреба и личног задовољства; разуме 

идеју писца, разговара о делу, саставља приказ књиге, разуме појам књижевне критике 

4. Вреднује тачност, поузданост, објективност, савременост релевантних 

информација и извора информација 
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5. Користи модел истраживачког учења: идентификује основна питања и различите 

изворе информација, бира, користи, анализира информације, прави синтезу и ствара нови 

производ, и вреднује и процес учења и крајњи прозвод 

6. Користи различите начине организовања информација (хронолошки, узрочно-

последични, поређење/контраст) да би овладао њима, усвојио их и извео закључак; 

одређује главне информације и идеје, класификује их и интерпретира 

7. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности; 

користи различите медије и онлајн апликације за уметничко и лично исказивање 

8. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите 

медије; уме да се обраћа публици и јасно изнесе ставове и идеје; има изграђену културу 

комуникације (културу изражавања, као и слушања и поштовања туђег мишљења)  

9. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређеним 

намерама, анализира остварени утицај медија 

10. Анализира и схвата различите комбинације елемената и техника које се 

користе за креирање порука за одређену публику са одређеним намерама на основу 

година, пола, етничке, географске, социјалне и економске припадности 

 

Теме за часове 

1. Електронске књиге и дигиталне библиотеке 

2. Електронско учење 

3. Претраживање електронских извора информација 

4. Самостално читање линеарног и нелинеарног текста и провера разумевања 

5. Самостално писмено изражавање контролисаног обима са прецизно 

дефинисаним темама (техничко приповедање) 

6. Истраживачки рад у библиотеци 

7. Медији и медијска писменост 

8. Филмоване књиге и књиге написане према филму 

9. Разумевање медијске поруке (књига, телевизија, филм, Интернет...) 

10. Креирање медијске поруке (интервју, репортажа, реклама, фотографија, 

драматизација текста, ...) 

 

 

 

 

Средња школа 
 

Први и други разред 

1. Користи материјал школске библиотеке и различите изворе информација, 

учествује у активностима у школској библиотеци 

2. Чита различите материјале, књижевно-уметничке и информативне, формира 

утисак о прочитаном и исказује идеје кроз креативни рад; чита ради уживања, стицања 

знања и решавања проблема; учествује и води разговор о књигама, прави критички осврт 

на поједина дела 

3. Разуме везу између учења у учионици, вештина информационе писмености и 

стварне животне ситуације (примена стеченог знања у свакодневном животу) 

4. Одређује тему, анализира проблем и поставља питања да би дошао до 

одговарајуће значајне теме за истраживање; развија шеме или мапе мишљења да би 

изразио главне идеје и везе међу идејама и темама од важности за истраживачки процес  

5. Користи различите изворе информација, штампане и нештампане, укључујући и 

онлајн каталоге и библиографске базе, енциклопедије, базе података, базе потпуних 

текстова и веб стране да лоцира информације и тражи одговоре на питања  
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6. Проналази (на основу наслова, теме, аутора, кључних речи) и бира изворе 

информација потребне за школу и за личне потребе, користи одговарајуће алате да би 

одговорио на постављена питања  

7. Одређује и примењује процес евалуације на све изворе информација изабране 

за истраживачки рад; познаје термине којима одређује валидност извора информација: 

тачност, потпуност, прецизност, поузданост, меродавност, објективност, савременост, и 

поређењем одређује делове у којима се више извора слаже и не слаже 

8. Проверава тачност и релевантност информације за личну употребу и за потребе 

истраживачког задатка, одређује релевантне чињенице и бележи одговарајуће 

информације 

9. Анализира прикупљене информације и показује разумевање идеја, организује 

их у логичне целине, користећи штампане и електронске алате, интерпретира идеје и 

изводи закључке 

10. Креира продукт истраживачког рада (есеј, извештај, пројекат, презентација...), 

представља лични став, уз аргументацију на основу изведених закључака 

11. Саставља листу коришћених извора (по правилима за библиографско 

цитирање),  

12. Представља продукт свог рада на одговарајући начин, вреднује процес његове 

израде и сам рад, омогућава другим корисницима приступ до њега у одговарајућем 

формату (штампани, електронски...)  

13. Открива јаке и слабе стране истраживачког рада; бележи лично искуство 

(најтежи део, најбољи део, вештине које је стекао...) и одређује начине за побољшање 

истраживачког рада 

14. Ради са другима на изради и вредновању пројеката и доприноси раду групе; 

користи онлајн алате да сарађује са вршњацима, стручњацима и другима 

15. Користи јавну библиотеку и друге изворе информација у окружењу 

(институције културе, музеји...) за проналажење додатних информација потребних за 

школу и за личне потребе и приступа различитим информационим системима 

16. Разуме важност постојања различитих информација и омогућавања свима 

једнаког права на присуп информацијама 

17. Свестан је постојања плагирања и његове раширености, разуме потребу 

поштовања ауторских права и важности питања интелектуалне својине 

18. Користи програме и Интернет сајтове одговорно, ефикасно и етички, и свестан 

је ризика и последица хаковања, спаминга, превара корисника, неетичког коришћења 

ИКТ-а 

19. Испитује социјалну, економску, политичку, естетску и етичку функцију и сврху 

уграђену у поруке медија, одређује ефикасност елемената мултимедије 

20. Препознаје особине и уобичајено деловање визуелних медијских жанрова (ток 

шоу, вести, документарни програм, рекламе, огласи, билборд, веб стране), као и њихове 

утицаје (манипулације) у вези са социјалним, економским, политичким, естетским и 

етичким питањима 

 

 

Теме за часове 

 

1. Јавна библиотека и установе културе - извори информација 

2. Књижевност и научна/научнопопуларна литература 

3. Приказ књижевног дела (научнопопуларног текста, филма, позоришне 

представе) 

4. Електронски извори информација, Проналажење и одређивање кључних речи, 

процена веб стране 
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5. Самостално проналажење информација, Провера извора информација, 

Вредновање информација, Коришћење информација, Библиографско цитирање 

6. Плагирање и ауторска права 

7. Истраживачки рад (у библиотеци) – самостални рад и рад у тиму 

8. Истраживачки рад - представљање продукта рада 

9. Разумевање медијске поруке (мултимедија) – елементи, сврха, ефикасност, 

утицај и манипулације 

10. Креирање медијске поруке – одређивање намене, циљне групе и најбоље 

форме за исказивање поруке 

 

 

 

Трећи и четврти разред 

 

1. Разуме комплексне форме књижевно-уметничког изражавања и чита књиге 

различитих жанрова и тема, из забаве и задовољства и ради образовања 

2. Разликује аутентичност у књижевно-уметничком смислу од аутентичности 

историјског или научног рада на исту тему 

3. Бира материјал за читање на основу личног интересовања, знања, нивоа 

читалачке писмености и намера за будуће школовање и развој 

4. Чита/слуша радове аутора из целог света, разуме текст на књижевном и 

апстрактном/уопштеном нивоу 

5. Истражује различите животне стилове и омиљене уметничке жанрове и ауторе 

(кроз приказе филмова, уводне чланке, извештаје потрошача, информације о 

професионалној оријентацији...); користи информације да планира будућност 

6. Планира истраживање да би испитао хипотезу или скупља информације да 

потврди тезу; истражује проблеме или питања за које постоји више одговора или не 

постоји најбољи одговор 

7. Користи претходно знање, разумевање основних идеја и питања и размишља о 

пореклу информације да би направио предвиђања о одређеној информацији о ефикасности 

потенцијалног извора информације 

8. Вреднује ауторитет извора информације на основу препорука и репутације 

аутора, креатора и издавача, и цитатних показатеља  

9. Разматра све стране и културолошки контекст проблема и вреднује их пажљиво 

нарочито у вези са контраверзним темама; препознаје степен предрасуда, од слабе 

пристрасности у ставу до пропаганде 

10. Тражи изворе са различитим ставовима и вреднује их пажљиво, посебно оне у 

вези са контраверзним, историјским или културолошким темама 

11. Препознаје различите интерпретације историјских догађаја и важних питања и 

разлоге за те разлике 

12. Анализира различите ставове и одређује најбоље поткрепљене и презентује 

различите погледе на проблем са доказима  

13. Гради концепт синтезом идеја прикупљених из више извора; развија свој 

поглед на проблем и поткрепљује га доказима 

14. Бира најбољу форму, језик и тон да представи своју идеју различитој публици; 

сарађује са другима да створи, развије и објави мултимедијални пројекат који је у вези са 

наставним програмом и упућен вршњацима 

15. Поштује законску процедуру у вези са интелектуалном својином када ствара 

нови продукт и тражи дозволу аутора да користи информације (кад је то потребно) 

16. Вреднује продукт рада и процес рада кроз самовредновање, оцене наставника 

и вршњака, и исправља рад ако је потребно 
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17. Формулише напредне стратегије претраживања библиографских база, база 

потпуног текста и Интернета; разуме снаге и ограничења Интернета; вреднује квалитет и 

правилно користи електронске изворе 

18. Користи јавну библиотеку и друге врсте библиотека (високошколске 

библиотеке, Народна библиотека Србије, универзитетске библиотеке) за проналажење 

додатних информација потребних за школу и за личне потребе, и приступа другим 

информационим системима; схвата важност коришћења библиотека за личне потребе и за 

проналажење информација, даље образовање и целоживотно учење 

19. Разуме да масовни медији пружају информације и поруке које су у вези са 

социјалним, економским, политичким, естетским и етичким питањима, истражује и вреднује 

информације 

20. Анализира утицај медија на друштво у целини и обликовање владајућих, 

социјалних и културних норми; критикује медије са становишта противуречности, 

релевантности и кредибилитета. 

 

 

Теме за часове 

 

1. Високошколске библиотеке, универзитетске библиотеке, Народна библиотека 

Србије 

2. Књижевност и научна/научнопопуларна литература 

3. Приказ књижевног дела (научнопопуларног текста, филма, позоришне 

представе) 

4. Историјски извори информација - различит поглед на свет кроз различите 

интерпретације историјских догађаја и важних питања 

5. Електронско учење, Вредновање квалитета електронских извора и правилно 

коришћење електронских извора 

6. Истраживачки рад (у библиотеци) – разматрање проблема и решавање 

задатка/проблема 

7. Вредновање и самовредновање процеса истраживачког рада 

8. Концепт целоживотног учења, Професионална оријентација 

9. Разумевање медијске поруке – вредновање поруке/информација 

10. Креирање медијске поруке – мултимедијални пројекат 

 

 

 

Начин реализације 
 

У оквиру области Рад са ученицима библиотекар треба да уводи и користи 

иновативне методе наставе, учења и поучавања: интердисциплинарна настава, корелација 

садржаја више предмета, употреба нових технологија, радионице, школски пројекти... 

Образовна постигнућа/стандарди се остварују кроз активности из образовно-

васпитне делатности и културне и јавне делатности, на часовима библиотекара, часовима 

библиотечко-новинарске секције, заједничким часовима са наставницима, кроз 

обележавање важних дана и догађаја:  

- разговор и промоција читања и учења, 

- читање различитих текстова (књижевноуметничких, научнопопуларних и др.) 

наглас и разговор о прочитаном, 

- упућивање ученика у проналажење одговарајућих информација из различитих 

извора информација (књиге, часописи, интернет...) у различитим облицима (штампани, 

електронски, мултимедијални) потребних за решавање проблема/задатка и упућивање у 

истраживачки рад, 



 

Друштво школских библиотекара Србије 

Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија 

тел: +381 069 3984727 

имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

 

жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска 42-44, Београд 

ПИБ: 104730308    матични број: 17674544 

- креативни рад ученика (писање различитих текстова на задате теме, писање 

текстова за литерарне конкурсе, писање текстова за школски лист, израда ликовних 

радова као илустрација...) 

- презентација радова насталих у реализацији школских пројеката, 

- такмичења и јачање самопоуздања ученика. 

 

Библиотекар прати и оцењује усвојеност образовних постигнућа кроз:  

- разговор са ученицима о прочитаним текстовима, 

- разговор о коришћеним информацијама за израду задатка/пројекта, поузданости 

извора информација и начину навођења коришћених извора, 

- читање (и процену) литерарних радова ученика на различите теме, 

- тест (који сам саставља) за проверу усвојености образовних постигнућа 

- праћење израде радова и презентација (и избор најбољих радова) за такмичења, 

конкурсе, часопис... 

 

Библиотекар ће указати предметном наставнику на постигнућа ученика, на она 

изузетна која наставник може наградити одличном оценом у вези са одређеним предметом, 

али и на лоше резултате у некој области које треба побољшавати. 

 

 

 

 

 

 


