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Ја сам школски библиотекар. 

Можда сам само дипломирани филолог или професор или нешто треће, али 

формално стечено образовање ме готово уопште професионално не одређује. 

Можда имам богато искуство у професији библиотекара, па чак можда негде у 

мојим фиокама леже некакви сертификати који ту чињеницу верификују, али за 

моју садашњу професију то није од суштинског значаја. 

Можда имам богато педагошко искуство и деценије васпитно-образовног рада за 

собом, можда ме испуњавају поносом, сетом, бригом, али моја садашња професија 

је на неком другом колосеку. 

То што сам школски библиотекар значи да сам у неком тренутку нивоом и врстом 

образовања и професионалног искуства задовољила некакве услове и стандарде, 

али примивши се овог посла, ја сам искорачила из своје досадашње професије и 

обрела се у једној другој, мени новој. То такође значи да нема никог од мојих 

досадашњих колега ко би на било који начин могао да ми понуди помоћ или макар 

информацију о природи или обиму мог посла. Узалуд улазим у најближу 

библиотеку, љубазни су, предусретљиви, али природа задатка и проблема остаје у 

магли. У школи у којој сам библиотекар такође најчешће нема никога на чије бих 

се савете ове врсте могла ослонити. Мој статус у школи и у образовном систему се 

битно разликује од статуса наставника, али и од статуса осталих стручних 

сарадника. 

Ако сте се и ви затекли у оваквој ситуацији, то значи само једно – постали сте 

школски библиотекар. 

Зато струковно удруживање школских библиотекара нема алтернативу. Зато 

интензивна размена информација међу школским библиотекарима нема 

алтернативу. Зато заједничко и усмерено делање школских библиотекара нема 

алтернативу. 
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Друштво школских библиотекара није настало ради задовољења форме или из 

доколице. Бити члан овог друштва, само је формално ствар избора. 

Гласило Друштва школских библиотекара не спада у аксесоар. Оно је моја и ваша 

насушна потреба. Не отварамо га да бисмо прочитали нешто забавно, корисно или 

лепо. Читамо га јер морамо, јер не бисмо могли да обављамо свој посао без 

информација које оно нуди. Аутори нису наши омиљени публицисти, велики 

мајстори стила, новинари са жаоком, истраживачи или папараци. Аутори смо ми 

сами. Ово је место свих наших питања, недоумица и брига и збирка решених 

задатака, било да смо их решили сами или смо имали среће да их је неко решио 

пре и уместо нас. 

Ако сте већ погледали горе у тулбар, кликнули фејворитс и онда ед, онда постоји 

нада да више нисте онај усамљени човек са почетка овог текста, истргнут из свог 

контекста и насукан на пустој обали. Ако сте, читајући наслове и текстове који 

следе, посегнули за својим документима, спаковали и послали слике, пројекте, 

огласе, исповести, хвалоспеве, нешто своје што има смисла поделити са мном – 

хвала, допринели сте достојанству моје професије. 

Маријана Петровић 

Структура часописа 

Часопис има четири непромењиве стране испод заглавља: 

1. Почетна – Импресум 

2. Реч уредника 

3. Структура часописа 

4. Упутство ауторима. 

Часопис је конципиран тако да има сталне и повремене рубрике, које се налазе и 

прегледају у изборницима с десне стране. У изборнику испод најаве броја су 

називи рубрика, у оквиру којих су објављени прилози. Клик на рубрику у 

средишњем делу стране отвара прилоге, једне испод других, објављене у тој 

рубрици. Рубрике и прилоге по бројевима могуће је бирати и у изборнику из 

падајућег менија, на самом врху с десне стране. Поред назива рубрике је бројка 

која означава број прилога у свакој рубрици. 

Такође, све старе бројеве могуће је пратити по месецима, избором опције Архива 

бројева. 



Сваки прилог има простор за коментаре читалаца, што је 

елеменатинтерактивности часописа. Технички уредник одобрава коментаре и 

тек након одобрења они постају видљиви.  

Сталне и повремене рубрике 

 Библиотека и образовно-васпитни рад – методика школског 

библиотекарства, планирање и програмирање рада школског библиотекара, 

часови у школској библиотеци и сл. 

 Библиотека и научно-истраживачки рад – представља активности 

библиотекара на пољу подршке научно-истраживачких програма и пројеката 

у основној и средњој школи. 

 Представљања – садржи примере добре праксе из рада школских 

библиотека у Србији, награђених библиотека и библиотекара како од стране 

Друштва тако и других организација. 

 Промоција читања – представља акције и резултате акција које 

промовишу читање и критичко мишљење, а организују се на нивоу школе 

или шире. 

 Из света – представља искуства школског библиотекарства и акције влада и 

институција других земаља као инспирацију и пример позитивне праксе. 

 Есеј – садржи рецензије књига и других извора који промовишу читање и 

процес учења (веб-сајтове, базе знања, мултимедију), приказе стручне 

литературе из области библиотекарства, књижевности, образовања и културе 

уопште. 

 Статус професије – садржи есеје, анализе и приказе који говоре о статусу 

професије и школске библиотеке. 

 Образовне политике – прилози који говоре о новинама и променама у 

законодавству, активностима Министарства просвете или Министарства 

културе у домену школског библиотекарства и библиотекарства уопште. 

 Календар – подсећа на важне датуме, јубилеје и доноси предлоге њиховог 

обележавања. 

 Стручно усавршавање – садржи анализе, вредновање, новинарске чланке 

о различитим стручним скуповима, акредитованим семинарима и сл. 

 Културна и јавна делатност – садржи прилоге о учешћу библиотекара у 

школским културним и јавним активностима,  репортаже о културним 

манифестацијама и друштвеним догађајима од значаја за рад школске 

библиотеке. 

 Дигитално – садржи прилоге о новинама у дигиталном свету. 

 Сарадња – садржи приказе и описе пројеката и акција који представљају 

сарадњу библиотекара са другим актерима образовно-васпитног процеса, 



сарадњу школске библиотеке са јавним библиотекама и културним 

институцијама, ужом и широм средином. 

 Истраживања – представља резултате егземпларних истраживања о 

школском библиотекарству, читању и другим темама које су важне за 

школско библиотекарство. 

 Тема броја – садржи прилоге написане по унапред одређеној теми којој је 

број посвећен. 

 Школски свитац – библиотекари ствараоци – садржи прозу, поезију, 

есејистику или приказе књига библиотекара који се баве књижевним 

стваралаштвом или неком другом уметношћу. 

 Разговори – доноси интервјуе с књижевницима, културним и научним 

радницима. 

Пријава на праћење он-лајн часописа омогућена  је попуњавањем поља за 

пријаву, које се налази испод изборника с десне стране, а отвара се кликом на 

дугме Пријави ме. Након попуњавања пријаве, добићете повратну аутоматску 

имејл-поруку, коју је потребно да потврдите. На тај начин ћете имејлом бити 

обавештавани о постављању новог броја и нових прилога у часопису. 

Заглавље 

У заглављу је безимена слика Џона Кларија (Jon Clary) која има вишеструку 

симболику за наш он-лајн часопис: 

 Објављујући часопис само он-лајн, штедимо папир и чувамо шуму.  

 Читање је природна ствар и кад смо он-лајн! 

Слика је преузета са адресе:  http://piccsy.com/2011/05/jon-clary/ (22. фебруар 

2011). 
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Упутство ауторима 

Драге колеге и поштовани сарадници, 
Уколико желите да сарађујете у нашем и вашем часопису, молимо вас да поштујете 

следећа упутства: 

 Све прилоге куцајте ћириличним писмом, фонтом Тајмс њу роман (Times 

New Roman), величином слова 12. Текст немојте форматирати, украшавати, 

бојити, нити увлачити пасусе. Достављајте га искључиво као ворд-документ. 

 Фотографије достављајте посебно (а не уграђене у документ), именујући их 

енглеским словима онако како бисте желели да гласи натпис испод 

фотографије. Фотографије морају бити у ЈПГ-формату, величина није битна. 

Уредништво задржава право да изабере фотографије и објави их редоследом 

који ће само утврдити. За фотографије на којима су ученици, бирајте оне 

групне, или потражите сагласност родитеља за њихово објављивање. Не 

практикујте да као илустрацију текста шаљете фотографије које сте преузели 

с интернета и за које немате ауторска права. 

 Звучне и видео-записе објавите на интернету, а на дну текста поставите 

линк са УРЛ-адресом на којој је медијски садржај објављен. Уредништво ће са 

те адресе преузети ембед-код ради уградње записа у страницу на којој је 

чланак. 

 Прилози које пишете морају задовољити стандарде часописа. Они би требало 

да су писани научним или новинарским стилом, односно књижевно-

уметничким за есеје и уметничко стваралаштво. Избегавајте 

административни стил и прилоге који личе на извештаје из рада ваше 

библиотеке или школе. Прилози морају одговарати замисли и структури 

часописа и сталним или повременим рубрикама часописа (погледајте 

страницу о структури часописа). Пожељно је да покушате да сами одредите у 

коју рубрику се ваш прилог уклапа. 

 Сваки текст мора да садржи кључне речи које ћемо унети као ознаке. 

Поставите их на сам почетак текста, пишући их малим словима (великим 

само уколико се реч започиње великим словом по правописном правилу) и 

одвајајући их запетама. Текст не би требало да садржи више од 8 кључних 

речи, а оптималан број је 3-6. Одређивањем кључних речи, односно ознака 

омогућавамо не само озбиљност и одређене стандарде часописа, него и 

читаност и већу прегледност при претраживању извора на интернету. 

 Молимо сараднике да нам НЕ ШАЉУ спорадичне вести о 

активностима својих библиотека, дечије радове и слично као цео садржај 

прилога. Таквим чланцима није место у у стручном часопису, него у 



школским листовима, или на веб-сајту. Прилоге који говоре о активностима у 

школској библиотеци можемо обајавити једино ако су у форми припреме за 

огледни час у библиотеци, или нацрта пројекта који је остварен, па се 

предлаже колегама као узорни. 

 Уколико је ваш прилог већ објављен (школске новине, зборник, веб-сајт и 

сл) или представља рад који сте јавно излагали на неком скупу обавезно 

на почетку ставите напомену о томе (име скупа, време, место одржавања), са 

референцама односно линком где је објављен. 

 Листа референци је обавезна за све прилоге у којима су оне коришћене. 

Рад може да садржи фус-ноте или енд-ноте у самом тексту (технички уредник 

све претвара у енд-ноте) или списак коришћених извора и литературе на 

крају текста. У списак референци обавезно унесите и интернет-изворе. 

Можете користити и линкове. Пожељно је да користите Чикаго-стил 

библиографског цитирања:  

 Chicago_style_bibliografskog_citiranja 

 Прилог морате именовати, можете унети поднаслове, а уредништво 

задржава право измене. 

 Свој прилог потписујете именом и презименом, и уносите име и место 

институције у којој радите. На крају обавезно ставите и своју имејл-адресу.  

 Прилоге шаљите на адресу часописа: skolskibibliotekar.casopis@gmail.com 
 

  

http://casopisbibliotekar.files.wordpress.com/2011/05/chicago_style_bibliografskog_citiranja.pdf


 

УВОДНИК 

 

Цензор 

 

Маријана Петровић 

  ОШ “Коста Ђукић” Младеновац 

  marijanapetrovic@p.pil-vb.net 

 Иако је прошло две године међувремена, часопис који је пред нама перципира се 

као природан наставак Билтена. 

У међувремену се, осим наслова, још понешто променило. Основно образовање је 

реформисано, средње – ево па ће. Закон о основном и средњем образовању је 

измењен. Ресетовани су сати стручног усавршавања. Промењени директори 

школа. Чак су и библиотекари дочекали масовно полагање испита за лиценцу, баш 

неколико дана пре повећања захтева у погледу компетентности. 

Да ли се међувреме догађало нама? Или смо само уносили нова имена у картотеке? 

Или ни то? Да ли смо постали пуноправни учесници у образовању или само 

отелотворујемо листу технолошких вишкова? Без икакве намере да поставим 

филозофско питање – каква је сврха библиотекара са новим и већим 

компетенцијама у реформисаном образовном систему? 

Сви моји покушаји да докучим одговор могу се свести на један исход – 

описмењавање. 

Стрпљиви читалац ће опростити дигресију, али пада ми на памет анегдота са часа 

математике. Наставник је провео час објашњавајући, доказујући, цртајући, 

изводећи формуле, напунио је таблу којекаквим симболима и траговима сунђера, 

викао, шапутао, певушио, играо – добро се ознојио и сад, кад су сви потврдили да 
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им је све јасно, отро зној са чела, одахнуо и рекао: «А сад да запишемо…» И онда је 

све то, са насловима и поднасловима, лепо и јасно издиктирао. И тако, 

диктирајући, да одржи ритам и пажњу, можда и кондицију, шетао је између редова 

и помало завиривао у свеске ђака–шестака. Тако је вирнуо и у Маркову свеску, а 

Марко, вредан и одлучан, као капетан брода, све пише некакве таласиће. Нигде 

кружића, косих танких, дебелих усправних. Наслов се издалека види, лепо 

издвојен два прста, две речи, таласићи испред и иза раздељка. «Подвуците сад то 

црвеном», каже наставник; Марко мирно узима црвену оловку и вуче лепу равну 

црту од тамо некуд, из другог реда, па до тачке. И тако су сад неки таласићи важни, 

а неки – мање. Наставник у чуду, себи не верује, отвара дневник, а Марко из 

српског наређао тројке. Ни један ђак није са таквим нестрпљењем чекао звоно као 

тај наставник тада. Како је само љут био кад је, ушавши у зборницу, с врата 

ословио колегиницу која предаје српски: «Па како, мајку му, кад морам да псујем, 

онај мали Марковић из шестог има из матерњег језика тројку, а овамо уопште није 

писмен!» «Уме да расправља», лаконски одговара наставница и наставља раније 

започети разговор телефоном. Уопште критику није примила на свој рачун. Јер 

није она задужена за описмењавање. Чак ни учитељ није, мада је заиста крупан 

пропуст пустити у други разред ђака који није научио ни једно словце. Марковићи 

их најчешће знају. Нека. Можда помешају писма, интерпункцију, величину. Неки 

мешају језике. Неки греше само у присвојним заменицама. Неки се спетљају кад 

виде бројеве или рачунске операције. Неки су неспретни само кад треба прочитати 

географску карту или неку другу мапу. Овог муче само германизми, другог – 

технички термини. Трећи би све лако нашао, само кад не би било на Интернету. 

Колико је Марковића у вашој картотеци? 

Писменост је основна вештина. Она је темељ самосталности, отворености, 

креативности, продуктивности. Сви учесници у образовању имају један заједнички 

задатак – да посредују писменост на одређеном нивоу за одређени узраст и 

профил. И то је оно што мене као библиотекара, од декора или технолошког вишка 

који чека пензијицу у мирном кутку, претвара у стручног сарадника у образовању. 

Зато свако од нас треба данас да узме свој годишњи план, да прецрта све оне тамо 

набројане циљеве, јер они су секундарни, можда могу да фигурирају као задаци. 

Основни циљ је описмењавање. А онда свако од нас треба тако да формулише 

задатке да, по њиховом испуњењу, може да замисли свог ђака како прави кућу и 

заснива породицу и стални радни однос у Борхесовом универзуму. То се данас још 

назива и функционалном писменошћу (Иван Видановић: Речник социјалног 

рада,према Википедији. 

Сад, вративши се на дигресију о Марку, морам да приметим да нам у том великом 

послу она елементарна писменост није за бацање. Јер, штагод да смо испланирали, 

реализоваћемо то тако што ћемо кориснике упућивати на изворе информација. 
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Постарајмо се да ти извори буду адекватни, макар то значило да на себе 

преузимамо ружну улогу цензора. Далеко сам од тога да предлажем 

библиотекарима да ускрате информације корисницима. Али мислим да треба јасно 

рећи да смо дужни да својим корисницима обезбедимо поуздане изворе 

информација уместо онога што данас доминира књижним фондовима школских 

библиотека. Сваком од нас се чини да се на обнови фондова школских библиотека 

цицијаши, али из перспективе издавача, ми смо велики купац или велико 

тржиште. 

Зато бисмо можда могли да захтевамо некакве стандарде квалитета, макар за 

издања намењена деци и омладини. Књиге без језичких и разних техничких 

грешака. Именом и презименом потписане лекторе. Ажурирање информација у 

новим издањима. Књиге штампане фонтовима који подржавају прихваћену 

ортографију. Интегралне верзије текстова у издањима која покривају наслове из 

школске лектире. Бољу опремљеност ових издања. Избор најуспелијих превода за 

ова издања. Довољан фонд књига и других извора прилагођених деци са посебним 

потребама у условима инклузивног образовања. Тачну акцентуацију и добру 

дикцију при реализацији мултимедијалних садржаја намењених деци. И то ваља 

ставити у свој план. А онда, и себе треба мењати. Планирати стручно усавршавање 

тако да повећамо своје компетенције у избору правих и адекватно предочених 

информација. 

Овај нулти број са традицијом тематски је везан за Међународни дан дечје књиге. 

Могао би га неко од нас искористити као изговор да окрене нови лист. 



 

Једно реаговање » 

1. Славица | 1. јун 2011. у 23:44 | Уреди 

Библиотеке, бар оне од националног значаја, приметила сам то одмах по преласку 

са наставних на библиотекарске послове, старају се више о писмености, него 

наставници којима је то примарни циљ. То је дало посебно достојанство занимању у 

којем сам се затекла и које се у школама котира отприлике као помоћно особље. 

Штавише, прву свест о информационој писмености, о мултипликованим 

писменостима уопште, није ми пробудио ни скуп информатичара, ни скуп србиста, 

ни медиолога… него научни скуп библиотекара. Припадајући тој сорти заиста се 

осећам као професионалац. После тих првих радосних открића једне ванредно 

важне и достојанствене професије, после више године, поново се осећам врло 

поносном због свог занимања захваљујући случају МП. Случајно или не, тек 

школски библиотекари добили су сјајног уредника часописа, врсног уводничара, 

вишеструко писменог младог библиотекара. То је случај МП. Хвала случају! И 

позови МП ради сарадње! 
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Здрав живот 
  

Наставна тема: Здрав живот - тематска настава у оквиру школског пројекта– 

четири заједничка часа наставника биологије, хемије, физичког васпитања, 

енглеског језика и библиотекара са ученицима седмог и осмог разреда 

Наставна јединица: Правилна исхрана и важност физичког вежбања за здравље 

и развој тела 

Циљ тематске наставе: стицање правилних навика у исхрани за цео живот и 

стицање знања о значају вежбања за здравље и развој тела 

Задаци: 

 да се ученици упознају са информацијама о хранљивој вредности намирница 

које се налазе на паковању  

 да ученици схвате да произвођачи желе да продају храну и да паковање треба 

да привуче потрошача  

 да се ученици упознају са основним принципима здраве исхране потребне за 

правилан развој тела  
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 да се ученици упознају са принципима правилног физичког вежбања важног 

за развој тела и здравље 

Методе: 

 пројекат-метода, деца решавају проблем у вези са избором хране на три часа 

у оквиру тематске наставе 

 интеграцијско – корелацијска метода, пројекат се реализује кроз повезивање 

садржаја више предмета: биологија, физичко васпитање, енглески језик, 

хемија и рад библиотекара који обезбеђује ресурсе за реализацију часова 

 разговор 

 демонстрација 

Облици рада: фронтални, рад у паровима, рад у групи 

Наставна средства: анкета (здрав живот)-анкета_храна , омоти паковања хране 

и пића које деца најчешће користе за ужину, пирамида хране, пауер-поинт 

презентација о правилној исхрани и важности бављења спортом -

ППС_храна ,интернет стране ВВС-ија, тест (храна) и укрштеница (храна) у вези са 

правилним навикама у исхрани и вежбању 

Начин реализације: четири узастопна заједничка часа наставника биологије, 

хемије, енглеског језика, физичког васпитања и библиотекара 

Уводни део тематске наставе 

На почетку ученици попуњавају анкету у вези са навикама у исхрани, број оброка у 

току дана, врста намирница заступљених у исхрани, нарочито за време ужине коју 

имају у школи и сл. (Анкета ће послужити да се планирају додатни часови и 

радионице у вези са овом темом). После тога ђаци разговарају са наставницима о 

омиљеној храни и пићу и треба да процене колико је то добар избор за њихово 

здравље и раст. 
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пирамида исхране 

Главни део тематске наставе 

Ученици подељени у четири групе читају и записују састав хране и напитака и 

садржај беланчевина, угљених хидрата, масти и осталих елементима у грамима са 

етикета паковања које су понели (смоки, чипс, кекс, слаткиши, кока-кола, сокови, 

гуарана, чоколадно млеко…). 

После тога на рачунарима гледају презентацију у вези са правилном исхраном. 

Презентација је урађена тако да се ученицима објасне основни принципи здравог 

живота у вези са исхраном и физичким вежбама и дају корисни савети које треба 

да упамте и прихвате их као свој животни стил за цео живот. Наставници дају 

додатна објашњења ако је потребно. Следећи корак је коришћење сајта у оквиру 

часа енглеског језика. Иако је на енглеском језику, садржај сајта је разумљив 

ученицима. У том делу може бити потребна помоћ наставника енглеског језика и 
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библиотекара ако има проблема са разумевањем. Сајт нуди информације, савете, 

игрице и тест кроз цртани филм – стрип и различите текстове у вези са темом. 

Ученици могу да вежбају слушање и разумевање и читање и разумевање текста. 

У учионици у којој се одвија час има 15 компјутера, па ученици у паровима (један 

ученик који добро разуме енглески и један који слабије разуме) могу да претражују 

ове стране. 

Упознају се са шест основних елемената за изградњу тела: угљени хидрати, 

беланчевине, масти, витамини, минерали и вода и траже те елементе на листама 

које су записали. Додатно означавају и информације које треба да привуку 

кориснике, класификују их по категоријама: добар, укус, мало калорија, 

присуство/одсуство холестерола, садржај влакана, присутност/одсутност адитива… 

Ученици разговарају о оброцима у току дана и колико сами примењују принципе 

правилне исхране. Закључују каква је хранљива вредност њихове омиљене хране и 

пића и траже додатне информације о састојцима за које не знају шта су 

(ортофосфорне киселине, адитиви, емулгатори…) уз помоћ библиотекара и 

наставника хемије. Записују информације које су пронашли. 

Са наставником физичког васпитања разговарају о важности вежбања за дечији 

организам. 

Завршни део тематске наставе 

Ученици решавају тест и укрштеницу на рачунарима 

Домаћи задатак 

Ученици треба да на основу свега наученог на овим часовима направе јеловник и 

план физичких активности за недељу дана. При том треба да воде рачуна о 

саветима које су добили у току часова. Могу код куће да користе материјал са 

интернета, као и презентацију и материјал који је за њих припремио библиотекар 

и поставио га на сајт школе. 
  



Истраживачка радионица 
”Животне заједнице” 

 

Ивана Ристић 

 ОШ “Јелена Ћетковић”  Београд 

 ninar@bitsyu.net 

Мала истраживачка радионица је замишљена тако да ученици трећег разреда у 

њој учествују у библиотеци. 

Трећаци су претходно стекли основна знања о животним заједницама у нашој 

земљи на редовним часовима предмета Свет око нас, са својим учитељицама. 

Потом су имали, свако одељење, по два часа у библиотеци и радили пројекте на 

основу библиотечког материјала. 

Свако одељење је било подељено у 5 група: Шума, 

Ливада, Река, Језеро и Бара. Свака група је радила свој рад на папиру формата А5, 

а теме и групе су се бирале насумице. Деца су добила и мале комаде хартије, 

довољне да се на њима нацрта једна птица или животиња, и можда напише 

неколико реченица о њима.  Учитељице и ја смо се бојале да иначе неће сва деца 
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имати прилику да дођу до основне хартије на којој је требало сви нешто да напишу 

или нацртају. 

Деца су користила одговарајуће сликовнице, научне атласе, енциклопедије, итд. у 

којима су могла да пронађу корисне податке за своју тему. Група незадовољна 

тренутним резултатом свог рада могла је да га доврши на редовном часу, мада је 

таквих било веома мало. Деци је  наглашено да треба да искористе само себи 

разумљиве податке и да не иду у претерану ширину кад буду радили свој рад. 

Инспирисани овом радионицом, поједини ученици III3 одељења су, сами или у 

пару, досад урадили обимније радове на хамеру који се зову: На језеру, У шуми, 

Антарктик, Море, Океан, Бара, Од извора до ушћа, итд, чак и један рад о 

диносаурусима и један, веома темељан – о змајевима. На једном раду, у улози 

омиљених шумских животиња, представљени су: Урош као медвед, Марија као 

срна, Ђорђе-вук, Анђела-детлић, итд. 

 
То је био први део наше радионице. Други део је био Мала смотра радова, одржана 

у свечаној сали. Одлучили смо да изаберемо по један рад који ће представљати 

своје одељење. Учитељицама заиста није било лако да изаберу по један најбољи од 

толиких одличних радова. Ученици су пред својим другарима и нешто млађим 

ученицима из боравка представили своје радове, тако што су са њима поделили 

своје знање о животним заједницама. По неколико ученика из сваког одељења 

трећег разреда говорило је утиске песника Добрице Ерића о реци, бари, итд, и 
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њиховим становницима. Поделили смо награде, нешто научили, а снимала нас је и 

Happy TV. 
 

Планирање рада 
библиотечке секције 

 

Мр Весна Филиповић Петровић 

 ОШ “Васа Пелагић” Лесковац 

 fives@ptt.rs 

Сажетак 

 Ученици четвртог разреда основне школе показују велико интересовање за све 

слободне активности у школи. Библиотечка секција је само једна од понуђених 

активности. На часовима секције ученици овладавају основним знањима, умењима 

и вештинама у вези са коришћењем библиотеке и фонда којим она располаже.  

Циљ оваквог рада је осамостаљивање и коришћење библиотеке као  

информационо- документационог центра школе. 

Рад са групом ученика заинтересованом за библиотеку мора бити плански и 

систематски. Систем школовања то омогућује, али пракса показује да се рад 

библиотечке секције у основној школи своди на само једну групу ученика од IV до 

VIII  разреда. Овакаво стање је у директном сукобу са принципом који се залаже за 

примереност садржаја узрасту  ученика. Полазећи од напред наведеног не може се 

очекивати да сви ученици имају иста интересовања, па се сходно томе план и 

програм библиотечке секције раздваја на два дела: за ученике разредне и ученике 

предметне наставе.  Библиотекар континуирано прати развој и интересовања 

сваког ученика и утиче на њега. 

Овим програмом прецизирају се циљеви и задаци, садржаји, облици и методе рада 

са ученицима четвртог разреда на једном од часова библиотечке секције. Као 

модел рада послужио је час активне наставе.  

ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ 
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 ШКОЛА : ОШ  „Васа Пелагић“  Лесковац 

БИБЛИОТЕКАР : Весна Филиповић Петровић 

РАЗРЕД : четврти разред (чланови библиотечке секције) 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА : Дружимо се са великим Вуком 

ТИП ЧАСА : обрада 

ЦИЉ :   – усвајање умења коришћења извора информација 

               – развијање способности повезивања знања из различитих области 

               – развијање способности комуницирања и дијалога 

МЕТОДЕ:   учење уз ослањање на школску библиотеку 

                      кооперативно учење у групама ученика 

ОБЛИЦИ РАДА : фронтални, групни и индивидуални рад 

ВРЕМЕ : 60 мин. 

МАТЕРИЈАЛ : слике Вука Ст. Караџића, Васе Пелагића, Св.Саве, Његоша и 

Доситеја Обрадовића; папирићи са задацима за сваку групу; папирићи са 

појмовима за поделу групе; школске новине Искрице о Вуку Караџићу; 

књигаЧитанка Вуковог детињства; књиге о Вуку Ст. Караџићу из библиотеке 

прилагођене њиховом узрасту, фотографије из Вуковог доба са народном ношњом; 

блок за цртање. 

ГЛАВНИ КОРАЦИ: 

1. Најава часа ( 5  мин.) 

2. Формирање, именовање и представљање група  (10  мин.) 

3. Увођење у предмет рада- Откријмо загонетну личност ( 10  мин.) 

4. Подела задатака и рад ( 20 мин.) 

5. Презентација рада ( 10 мин.) 

6. Евалуација (око 5 мин.) 

Најава часа 

Час почињемо најавом другачијег рада. Данас учимо коришћењем свих 

расположивих извора информација који се налазе у школској библиотеци. 



 
 Именовање, формирање и представљање група 

На свакој клупи прилагођеној за групни рад, налазе се слике познатих личности, 

стубова нашег просветитељства, писмености и књижевности: Св. Саве, Доситеја, 

Вука, Његоша и Васе Пелагића. Свако од ученика извлачи папирић на коjeм је 

појам везан за ове великане (број листића зависи од броја ученика). На основу 

извученог појма, ученици одређују којој групи припадају и на договорени знак 

прилазе клупи са сликом великана на којег асоцијативно извучени појам наводи. 

Ученици којима је помоћ неопходна разрешавају дилему заједно са наставником. 

Појмови: Тршић, Црна Гора, басне, Растко Немањић, вук, монах, Стефан Немања, 

песник, име наше школе, Пелагићев народни учитељ, манастир Хопово, први 

министар просвете, гусле, Монтенегро . . . 

Свака група има задатак да пре него што крене са радом представи великана чије 

име носи тако што исприча нешто о њему, изрецитује-преприча неку његову 

песму/причу или басну. . . За овај задатак ученици имају 10-так минута. 
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Откријмо загонетну личност 

 Загонетна личност је један од великана просветитељства, школства и 

књижевности. О којој се личности ради откривају ученици, питањима на која 

добијају  једноставан одговор ДА или НЕ. Питања се постављају на нивоу групе. 

Свако да повлачи могућност поновног постављања питања и повећава могућност 

погађања. Одговор не даје предност постављања питања следећој групи, све док и 

она не добије одговор не, кад се прелази на следећу групу и тако редом. Слика 

загонетне личности налази се на флип-чарту, прекривена. Кад ученици погоде о 

коме је реч, слика се открива и стоји све време. 

Подела задатака и рад 

 Групе добијају задатке у разнобојним ковертама. Представници група извлаче, 

читају задатке и почињу са радом. У колико постоје нејасноће, разјасне се на нивоу 

групе. 

ЗАДАЦИ ЗА ГРУПЕ 

 Замислите себе као савременог модног креатора који стил свог креирања 

базира на одећи из Вуковог времена. Користећи моделе народне ношње из 

тог времена са одговарајућим објашњењима направи најновију модну ревију. 

За рад користите књиге школске библиотеке. 

 Замислите да сте новинари неког познатог историјског часописа. Желите да 

направите интервју са  великим ликом, Вуком Ст. Караџићем. Шта бисте га 

питали? О чему бисте причали? Направите списак питања и могуће одговоре 

које би по вама требало да  добијете у разговору са Вуком Караџићем. У раду 

можете користити школске новине  Искрице и књиге о животу Вука 

Караџића. 

 Најбитније догађаје из Вуковог живота представите у облику стрипа. 

Користећи књиге школске библиотеке проучите живот Вука Караџића и на 

основу тога најбитније догађаје ликовно прикажите. За рад користите блок и 

дрвене боје. 

 Познато је да је владар Србије кнез Милош Обреновић  био против Вука и 

његовог рада. Иако неписмен кнез Милош је увидео своју грешку. 

 Замислите да сте кувари на двору кнеза Милиша Обреновића баш у тренутку 

када се на двор позива Вук Караџић, на опроштајни ручак у знак извињења 

кнеза  за све нелагодности које је због њега доживео Вук Караџић. Треба 

припремити што бољу гозбу са јелима, наравно из тог доба. За рад 

користите Велики Српски кувар. 

 Користећи пословице из Вуковох збирки направи речник Вукових пословица 

од слова А до слова Ш, тако што почетно слово пословице представља уједно 

и слово речника. Нпр. слово А: Ако је неко луд, не буди му друг; слово Б:Буди 

добар да не будеш модар . . . 



Презентација рада 

Групе извештавају. Остали пажљиво слушају, јер имају задатак да постављају 

питања везана за рад те групе, као и питања везана за сам задатак. 

 Похваљујемо све ученике труд, залагање и рад  на часу. У кутијице са ознакама: 

Веома ми се допало, Допало ми се и Није ми се допало ученици стављају своје 

беџеве и тиме евалуирају рад .  
 

И БИБЛИОТЕКАРИ СУ ЉУДИ 

 

Библиотекарски стилови 
 

 

Зорица Смиљанић 

 ОШ “Павле Савић” Београд 

zorica.figurica@hotmail.rs 

 

У електронској верзији часописа уметнута је презентација Зорице Смиљанић, коју 

преносимо овде низом слика (слајдова). 
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8. слајд: 

 

  



9. слајд: 

 

  



10. слајд: 

 

  



Типови корисника библиотеке 
Ученици библиотечке секције ОШ “Свети Сава” из Бачке Паланке направили су 

шаљиву типологизацију корисника школске библиотеке: типове ученика и типове 

наставника и у виду филмића поставили на Јутјубу: 

http://www.youtube.com/watch?v=G-8b92eKTW0 

ИЗ СВЕТА 

Обележавање важних дана и догађаја 

 

Слађана Галушка   

 ОШ “Милорад Мића Марковић” Мала Иванча 

  galuska@beotel.net 

Школске библиотеке су места важних дешавања, од изложби ученичких радова до 

друштвених и културних окупљања и повезивања са локалном заједницом. 

Важни догађаји у библиотеци промовишу писменост, читање и учење. Од Дана 

писмености у септембру и Дана школских библиотека у октобру до Светског дана 

књиге у априлу, постоји много прилика у току школске године за обележавање 

важних дана и догађаја. Наравно, постоје и национални празници у вези са 

књигама, писменошћу и учењем и доделе награде за најбоља остварења у области 

дечије литературе који су прилика за окупљање и подсећање на рад школске 

библиотеке. 

Овај чланак је осврт на прилике у Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, 

Канади и Великој Британији. Осим међународних празника, који се прослављају и 

код нас, има и важних националних дана, догађаја и такмичења који су повод за 

активности у школским библитекама. Они могу бити извор идеја и за наш рад и 

увођење националних догађаја везаних за писменост, читање и учење у Србији. 

Сједињене Америчке Државе 
Националне дане и догађаје организују Удружење библиотека Америке, American 

Library Association, Друштво школских библиотекара, American Association of 

http://www.youtube.com/watch?v=G-8b92eKTW0
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School Librarians, и друге државне организације и институције. На њиховим 

сајтовима су најаве догађаја, промотивни материјал и идеје за обележавање. 

У Сједињеним Америчким Државама обележава се у фебруару Месец љубитеља 

библиотеке, Library Lovers’ Month. То је слављење школских, јавних и 

библиотека свих типова. То је време када они који подржавају рад библиотека 

треба да препознају њихову вредност. Током фебруара повезује се обележавање 

више празника, Дан заљубљених, Дан љубави за библиотеку, Дан председника и 

тада у школској библиотеци деца говоре о омиљеним књигама на тему љубави, 

деце и о омиљеном председнику.[1] 

У априлу се прославља Недеља Националне библиотеке и у оквиру те 

недеље Дан подршке књижевности за младе, Support Teen Literature Day. 

Месец школских библиотека се, такође, обележава у априлу. То је прослава 

школских библиотека и њихових програма рада. Сваког априла школски 

библиотекари организују активности да би указали на суштинску улогу рада 

школских библиотека у образовању ученика. Ове године тема прославе је 

”Направи своју причу”, школски библиотекари причају о свом раду и указују на 

важност тог рада у школама и локалној заједници. Кроз те приче, радионице и 

вебинаре, библиотекари организују стручно усавршавање. Ученици се укључују у 

прославу кроз такмичење у писању, Writing Contests for Teens, на исту тему. У 

школским библиотекама се окупљају ученици и библиотекари и позивају се 

представници локалне заједнице да се упознају са радом библиотеке. 

Кампању за промоцију читања,Get Caught Reading, организује Удружење 

америчких издавача у мају. Она подсећа људе свих узраста да је читање забава, а 

школски библиотекари и наставници учествују у тој кампањи. Многобројне су 

предложене активности током кампање: постављање постера, фотографисање 

људи док читају и постављање изложбе слика, цртање људи док читају и снимање 

видео прилога, окупљања у школској библиотеци уз присуство представника 

власти и локалних медија, ученици и родитељи читају исте књиге и разговарају о 

њима у читалачким клубовима и сл. 

Недеља читања за тинејџере, Teen Read Week, одржава се у октобру и ове 

године је тема Picture It @ your library® што треба да охрабри тинејџере да читају 

књиге ради забаве, посећују библиотеке и замишљају свет кроз књижевност. 

Тинејџери имају много прилика за забаву, па је важно подсетити их да проведу 

извесно време и у читању и да је то, такође, забава. Друштво библиотекара 

предлаже 50 активности у току ове недеље[2] а даје и материјале који се могу 

користити за прославу. 

Недеља технологије за тинејџере, Teen Tech Week, је национална 

иницијатива одржава се у марту са циљем охрабри тинејџере да користе 

нештампане изворе информација у библиотеци за учење и разоноду, а 
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библиотекаре подсећа да треба да постану професионалци у информационим 

технологијама. Ова иницијатива је започела 2007. године и има општу тему 

”Повежи се са библиотеком”, Get Connected @ your library.[3] 

Недеље за тинејџере организује један део Удружење библиотека Америке, 

Удружење библиотека за младе, Young Adult Library Services Association 

Читање широм Америке, промоција учења, обележава се 2. марта на дан рођења 

славног америчког дечијег писца Тедора Сјуса Гајзела. Покровитељ је Национално 

удружење за образовање, Natinal Education Association. Ове године председник 

Барак Обама, у прокламацији, објављеној 1. марта, поводом Дана 

читањаширом Америке, каже: ”Читање је основа на којој се гради учење и на 

Дан читања широм Америке ми реафирмишемо посвећеност задатку да следећу 

генерацију Американаца начинимо одличним читаоцима. Стварање основне 

писмености почиње у кући. Породица је та која подстиче љубав према учењу кроз 

стварање читалачких навика и чинећи читање забавом”. Барак Обама позива у 

прокламацији наставнике, библиотекаре и родитеље да помогну деци у развијању 

вештина читања, критичког мишљења и аналитичких вештина и грађењу знања у 

науци, технологији, математици и инжињерству, основним дисциплинама за 

развој у 21. веку. Сарадњом наставника, родитеља и целокупне заједнице може се 

осигурати да читање буде национални приоритет. Побољшање писмености и већа 

очекивања од ученике и школа донеће победу у будућности и дати сваком детету 

шансу да успе.[4] 

 

Недеља дечије књиге, САД 

Кампању читања 

за рекорд организује једног дана у октобру Pearson Foundation од 2006. године, а 

циљ је да се постави рекорд у броју деце која читају исту књигу истог дана. 

Иницијатива за читање дигиталних књига издавача Pearson Foundation и Penguin’s 

је започела 2010. године да би се поставио рекорд и у читању књига онлајн.[5] 
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 Недеља дечије књиге је најстарији национални књижевни догађај у САД, 

прославља се од 1919. године. Организује га Савет за дечију књигу, Children’s Book 

Council. Слављење писане речи и представљање нових писаца и идеја у школама, 

библиотекама и књижарама охрабрује младе људе да откривају свет изван свог 

искуства кроз књиге.[6] Ове године граничник за књиге је дизајнирао Џеф Кини, 

аутор серијала ”Дневник шоњавка” 

 Аустралија, Канада, Велика Британија 
Недеља дечије књиге се обележава и у другим државама. 

У Аустралији Савет за дечије књиге Аустарлије, The 

Children’s Book Council of Australiа, обележава од 1945. године сваког 

августа Недељу дечије књиге. У току ове недеље многобројни догађаји 

промовишу читање и прослављају књиге, писце и илустарторе. Школске 

библиотеке организују различите активности, такмичења и причање прича у вези 

са темом. Ове године је темаЈедан свет, много прича, One World, Many Stories.[7] 

У Канади је ово најважнији национални догађај који слави дечију књигу и важност 

читања, а организује га Канадски центар за дечије књиге, Canadian Children’s Book 

Centre. Стотине школа, библиотека, књижара широм Канаде организују 

активности за 35000 деце, младих и одраслих који учествују у овом књижевном 

фестивалу. Овогодишња тема је ”Промена света, дете по дете” “Changing the World, 

One Child at a Time,” и усмерава пажњу на књиге у којима деца и млади чине свет 

бољим.[8] У оквиру те недеље организује се и такмичење у писању за ученике 

основце, од четвртог разреда, и за ученике средњих школа. Они треба да напишу 

причу или песму о нечему што може да промени свет. 

 У Великој Британији се Национална недеља дечије књиге обележава у октобру већ 

77 година, и то је национална прослава читања и свих дивних прича, тема и 

чаробног света књиге. Ове године тема је Ритам и рима, Rhythm and Rhyme.[9] На 
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сајту http://www.tes.co.uk/teaching-resource/National-Childrens-Book-Week-

6003459/ могу се наћи идеје за обележавање овог дана. 

У Аустралији је у мају Недеља библиотека и информација, Library and 

Information Week и у оквиру ње National Simultaneous Storytime, време када сва 

деца у Аустралији читају исту књигу у библиотекама, школама, вртићима, 

центрима за бригу о деци и књижарама. Тако се подржавају образовне 

активности и промовише важност читања и писмености. Ову недељу 

организује Удружење за библиотеке и информације Аустралије, Australian 

Library and Information Association.[10] 

У Канади се осим Дана писмености, 8. септембра, обележава и Дан 

породичне писмености у јануару, установљен да би се родитељи укључили у 

подстицање деце на читање и да би помогли деци у учењу, проводећи у тим 

активностима најмање 15 минута сваког дана. Родитељи су важни за стварање 

читалачких навика, а заједничко читање је забава.[11] У школама се 27. јануара, 

али и током наредних дана  окупљају деца, наставници, родитељи и писци и 

читају, глуме, играју се. Тако се промовише важност породичне писмености и 

доживотног учења. Ову акцију организује Канадска фондација за писменост, ABC 

CANADA Literacy Foundation. 

Национални пројекат Читање за цео живот у Великој Британији започео је 

2008. године Националном годином читања. Министарство за децу, школе и 

породице је прогласило 8. јануара 2008. почетак Године читања, а целу акцију су 

водили Државни труст за писменост и Агенција за читање На сајту Друштва 

школских библиотекара Велике Британије, School Library Association, могу се наћи 

идеје за активности у школској библиотеци за сваки месец, као и идеје за 

промоцију читања у школским библиотекама.[12] 

 
У чланку Special days in the school library часописа School Libraries in Canada,Fall 

2010, Дерик Грос пише о важности обележавања специјаланих дана у школској 

библиотеци: ”Разни видови прослављања писмености, књижевности и 
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информација могу привући ђаке у школску библиотеку. Такође, могу да укажу на 

значај школске библиотеке у локалној заједници и донесу финансијску помоћ”. 

Позива библиотекаре да учествују у обележавању догађаја на локалном, државном 

и међународном нивоу, открију нове идеје и начине школске библиотеке центрима 

учења у школи. После слављења, каже он, треба причати о активностима, писати и 

показати фотографије другима, јер ће и то бити извор идеја за неке друге 

библиотекаре. [13] 

Дакле, пратите шта раде други, искористите њихова искуства за побољшање свог 

рада и покрените нове приче и акције у својој школи, општини, па и у држави. 

 

 

[1] http://www.alsc.ala.org/blog/?p=1145 

[2] http://wikis.ala.org/yalsa/index.php/Teen_Read_Week 

[3] http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/yalsa/teentechweek/ttw11/home11.cfm 

[4] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/01/presidential-

proclamation-read-across-america-day-2011 

[5] http://www.pearsonfoundation.org/literacy/partnerships/jumpstart-read-for-the-

record.html 

[6] http://minnesotahomeschoolersalliance.wordpress.com/2011/04/28/celebrate-

childrens-book-week-may-2-8-2011/ 

[7] http://cbca.org.au/bookweek.htm 

[8] http://www.bookweek.ca/book-week/2011 

[9] http://www.tes.co.uk/teaching-resource/Childrens-Book-Week-6003456/ 

[10] http://www.alia.org.au 

[11] http://abclifeliteracy.ca/fld/adults-and-children-celebrate-family-literacy-day 

[12] http://www.sla.org.uk/reading-for-life.php 

[13] http://clatoolbox.ca/casl/slicv28n3/283contents.html 
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Постоје различити начини на које се може изазвати интересовање за читање и 

књигу код деце. Библиотекари запослени у дечјим одељењима јавних библиотека 

и њихове колеге из школских библиотека су, уз родитеље и учитеље, 

најодговорније одрасле особе за развој читалачких навика код деце/младих. Од 

њихове стручне оспособљености педагошко-психолошке и методолошке 

обучености, али пре свега од њихове креативности, жеље и воље да се децом баве, 

умногоме зависе припрема и спровођење програма за развој читалачких навика 

код деце/младих и њихова ефикасност. 

Шта то могу библиотеке (библиотекари)? 
Стратегија је, отприлике, следећа: “намамити” децу/младе у простор библиотеке, а 

када су већ ту онда их правилним приступом и правилним наступом “натерати” да 

почну да читају (многе библиотеке организују бројне едукативне програме и 

креативне радионице у овом смислу). 

Али, како их “намамити”? 

Да би уопште привукла младе и најмлађе читаоце, библиотека, пре свега, мора да 

буде уређена на одговарајући начин . 

Да бисмо их приволели да у простору библиотеке остану и ту уживају у читању и 

учењу, па и игрању, било би пожељно да библиотека има одвојене књижницу и 

читаоницу. Књижница би требало да има полице одговарајуће висине и слободан 

приступ грађи, а читаоница би требало да буде довољно велика да у њој може да 

постоји неколико сасвим различито уређених кутака. 

Добро осмишљен, маштовит и променама подложан простор читаонице (покретни 

и ведри панои и паравани који служе и као изложбени простор, смене изложби и 

постера, различити распореди столова и столица и слично), оплемењен ведрим 

бојама полица и јасним, сликовним ознакама појединих делова фонда, уз пратњу 

текста, учиниће да  “процветају”и оне библиотеке које имају невелик 

простор.Међутим, никакав спољашњи сјај не може да замени суштину – књижни 

фонд. Ако су на полицама стално једне те исте књиге, уз то и похабане, млади 

читаоци ће престати да долазе. Због тога највећу пажњу треба посветити изградњи 

богатог и разноврсног фонда који ће бити довољно актуелан и довољно класичан 

(неке вредности никада не пролазе), довољно научан, поучан и забаван, који ће се 

редовно обнављати и богатити. 

Анкета Кажи ми 
Пошавши од претпоставке да је фонд баш онакав какав треба да буде, половином 

септембра 2009. године, поставили смо деци/младима следећа  питања: 

-         Шта је за тебе библиотека? 

-         Да  ли од понашања библиотекара зависи волиш ли да идеш у библиотеку? 

-         Библиотека која ми се највише свиђа… 



Инструмент испитивања је, дакле, била анкета “Кажи ми…” од три питања која се 

односе на виђење библиотеке и библиотекара од стране ученика. Испитано је 377 

ученика из 3 школе (једне сеоске основне школе, једне градске основне школе и 

гимназије) што чини 23% од укупног броја ученика ове три школе. Као варијабла је 

узет узраст ученика и то на следећи начин: 

1. прву групу чине ученици 2., 3., 4. и 5. разреда основне школе  (укупно 165 

ученика); 

2. другу групу чине ученици 6., 7. и 8. разреда основне школе и ученици 1. 

разреда гимназије (укупно  140 ученика); 

3. трећу групу чине ученици 2., 3. и 4. разреда гимназије (укупно 72 ученика). 

На питање:”Шта је за тебе библиотека?”, највећи број одговора гласио је: 

Библиотека је место (просторија, установа, соба, простор, учионица) где се налазе 

(позајмљују, издају, читају, држе, стоје) књиге (које желимо да читамо, које треба 

да прочитамо) и лектире. 

 Било је, наравно, и другачијих одговора. Одлучили смо да представимо следеће 

“дефиниције” – неке су нас забавиле, неке одушевиле, а неке забринуле. [1] 

  Библиотека ме подсећа на књиге.  2 

 У библиотеци се чувају књиге и по њима се не пише.  2 

 У библиотеци увек морамо да кажемо:”Добар дан.”  3 

 У библиотеци може да буде забавно и кад сви ћуте.  3 

 Понекад у библиотеци гледамо нешто на компјутеру.  3 

 Понекад у библиотеци добијемо бомбоне, а не смемо да улазимо са храном.  3 

 Библиотека је место где има пуно књига за читање које богате наш речник и 

уче нас лепим и корисним стварима.  4 

 Библиотека је културно место са старим књигама.  4 

 То је место где се налазе књиге и где се позајмљују књиге за читање уз помоћ 

чланске карте за библиотеку.  4  

 Библиотека служи за чување књига. Али зато што не читам ретко свраћам.  4 

 Библиотека је место у којем деца узимају књиге бесплатно и морају да их 

врате.  4 

 Библиотека је база података одштампана на папиру.  5 

 Скуп неких добрих и неких лоших књига.  6 

 Место где има пуно занимљивих књига (и неких досадних) и где могу да их 

читам бесплатно.  7 

 Библиотека је место где можеш да сазнаш све што те занима. Место где имаш 

неограничено право да научиш и прочиташ све што те интересује.  7 

 Немам појма шта је тамо, не идем.  8 

 Простор за читање и веће знање.  8 
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 Библиотека је просторија у којој се налазе књиге. У њој се могу читати књиге, 

узимати и носити кући.  8 

 Место где могу да се одвојим од света и прочитам нешто занимљиво.  I 

 Библиотека је просторија у којој се могу наћи занимљиве и незанимљиве 

књиге.  II 

 Место са пуно књига и место да се смориш ако то већ ниси.  III 

 То је просторија  у којој су књиге каталошки сложене и где се чувају. У њих 

деца, људи и омладина долазе да би читали, учили или позајмили књигу.  III 

 Место где узимамо књиге и место где можемо да учимо.  III 

 Установа у којој се налазе књиге које су доступне сваком грађанину.  IV 

 Место за оне који воле да читају.  IV 

 Место где можемо наћи много књига које желимо да прочитамо, као и 

различите информације које су нам потребне или ако желимо нешто да 

сазнамо о одређеној области.  IV 

 На питање:”Да ли од понашања библиотекара зависи волиш ли да идеш 

у библиотеку?”, потврдан одговор је у првој групи дало 117 ученика (71%), у 

другој групи 68 ученика (49%) и у трећој групи 2о ученика (28%). 

Из приказаних резултата се може закључити да је код деце млађег узраста од 

изузетног значаја понашање библиотекара. Под понашањем се подразумевало да 

ли је библиотекар добар, љубазан, да им се насмеши, да се нашали и поприча са 

њима, да им помогне да нађу шта им је потребно или шта им се свиђа, или је 

намрштен, стално нешто љут, не воли да га запиткују, мрзи га да им тражи књиге и 

слично (ово додатно објашњење је ученицима усмено саопштено). За ученике 

старијег узраста (средњошколци) понашање библиотекара нема велики значај. 

Уз анкету је ученицима дато да погледају, упореде и рангирају 4 различито 

уређене библиотеке, које су они назвали: 

 А – “обична”  

 Б – “бајка”/ “вртић”/ “играоница”  

 В – “ни обична ни вртић”  

 Г – “модерна”/ “сајбер”/ “свемирска” 

 

А обична 
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Б бајка, вртић, играоница 

 

 

 

В ни обична, ни вртић 

 
Г модерна, сајбер-библиотека 

 

 

  

Усменим путем им је саопштено да су све библиотеке намењене узрасту од две до 

деветнаест година и да у свима постоје компјутери са мноштвом програма и 

излазом на интернет. Није било очекивања при рангирању, осим да ће библиотека 

под А бити највише заступљена на последњем, четвртом месту, што је и показано 

(60% ученика је тако рангирало). На првом месту се нашла библиотека под Г (70% 

ученика), а на другом и трећем месту су се скоро равномерно смењивале 

библиотеке под Б и В. 

Интересантан је податак да се није појавила значајна разлика у рангирању у 

односу на узраст (приказани резултати односе се на укупан број испитаних 

ученика ). Улива наду то што се библиотека под В налази на другом месту у 50% 
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случајева, а на такав начин библиотеку није тешко уредити (неколико веселих боја, 

неколико одговарајућих постера, неколико дечјих радова  “et voila!”). 

                                                                                       

 

[1]    Бројеви иза реченица означавају разреде : арапски су за основну школу, а  

римски за средњу школу. 

 

КАЛЕНДАР 

 

Празници посвећени књизи, 
писмености и језику 

 

Слађана Галушка 

 Основна школа ”Милорад Мића Марковић” Мала Иванча 

galuska@beotel.net 

. 

Обележавање важних дана и догађаја у школској библиотеци током школске 

године је важна активност која подстиче децу на читање. Успешност те акције 

подразумева добру сарадњу школског библиотекара са наставницима и јавном 

библиотеком. Ти дани су и најбољи начин да се укаже на улогу школске 

библиотеке у образовању, друштву и култури, промовишу најбоља достигнућа 

библиотекара у раду и успостави боља сарадња са локалном заједницом. 

Најважнији међународни дани везани за писменост, књиге и библиотеке могу се 

прославити на различите начине у школи, школској библиотеци и локалној 

заједници. Ево неких идеја и предлога за дане који се обележавају у нашој земљи. 

Највише је предлога дато за обележавање Месеца школских библиотека, али могу 

бити примењени и у прослављању других дана. 

  

Дан писмености 
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Организација УН за образовање, науку и културу УНЕСКО, прогласила је 8. 

септембар за Међународни дан писмености још 1967. године у циљу да се сваке 

године, бар на тај датум, истакну важности читања и писмености у животу 

појединца и друштва у целини. Теме за разговор са ученицима: 

 писменост некад и сад 

 врсте писмености (информациона, информатичка, дигитална, медијска…) 

 Дан школских библиотека и Месец школских библиотека 

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских 

библиотекара (International Association of School Librarianship – IASL) обележава 

Дан школских библиотека (последњи понедељак у октобру), сваке године са 

другачијом темом око које се организују активности прославе. Од 2008. године 

Међународни дан школских библиотека почиње да се обележава као Месец 

школских библиотека (International School Library Month – ISLM). Тако је 

омогућено да библиотекари широм света изаберу најбоље време (један дан, недељу 

или чак цео месец) у оквиру својих активности да би указали на важност школских 

библиотека.[1] 

 У Србији Друштво школских библиотекара обележава Дан школских библиотека 

Смотром стваралаштва школских библиотекара и доделом награда најбољим 

школским библиотекарима и школским библиотекама. 

Месец школских библиотека може да се обележи у свакој школској библиотеци и у 

оквиру локалне заједнице у току октобра и новембра и требало би да се повеже са 

Месецом књиге. Активности обележавања могу бити на неколико нивоа.  

Предлози за обележавање на нивоу школе: 

 покретање веб-сајта библиотеке 

 ђаци праве интервју са директором школе о улози и важности школске 

библиотеке за часопис или сајт 

 обележавање Дана библиотеке – читање најуспешнијих ђачких радова, 

рецитовање, изложба ликовних радова (програм за ученике, наставнике и 

родитеље) 

 читање је забава – заједничка акција наставника и школског библиотекара 

ради подстицања читања код деце 

 заједнички часови са наставницима историје, српског језика и ликовне 

културе на тему Историја књига и библиотека (израда паноа и литерарних и 

ликовних радова) 

 часови у библиотеци: Моја омиљена књига – ученици препоручују 

вршњацима шта да читају 

 ученици пишу о књигама које воле да читају за школски часопис или сајт 

школе 
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 читања текста у вези са предметом наглас на сваком часу и провера 

разумевања прочитаног 

 истраживање о писмености и читању у другим државама (графичко 

представљање, час математике)  

 израда постера ради промоције библиотеке (ликовна култура) 

 креирање кампање за поправљање имиџа библиотеке (српски језик, страни 

језици, информатика…) 

 Дебата – књиге или рачунар 

 ученици извештавају о свим догађајима у школи у школском часопису или 

сајту школе 

 квиз за ученике и наставнике 

 такмичење у писању (аутобиографија, биографија омиљеног писца, песма, 

кратка прича, прича о библиотеци, приказ књиге…)  

 цртање ликова из омиљених књига или другачијих корица за књигу  

 осмишљавање идеалне библиотеке 

 израда маскоте библиотеке 

 фотографисање ученика док читају, избор и награђивање најуспешнијих 

фотографија 

 фото такмичење – Дан у школској библиотеци. 

Предлози за обележавање на нивоу локална заједница: 

 позвати родитеље у библиотеку 

 посета другој школској библиотеци или јавној библиотеци да ученици виде 

како раде друге библиотеке и библиотекари 

 скуп школских библиотекара, ученика и наставника на нивоу општине уз 

присуство директора школа и представника локалне заједнице. – промоција 

рада школске библиотеке и истицање важности њеног рада за развој 

писмености код деце и подстицање читања 

 посета Сајму књига 

 часови библиотекара у општинској библиотеци и упознавање са новим 

књигама 

 заједнички часови наставника и библиотекара у општинској библиотеци, 

подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе 

 представљање научних и истраживачких радова школских библиотекара 

јавности 

 представљање јавности школских часописа које израђују школски 

библиотекари, наставници и ученици (изложба у општинској библиотеци, 

постављање на сајт школа…) 

 изложба ликовних радова ученика у општинској библиотеци на тему 

писмености, рада библиотеке, Месеца књига…  



 Читање је забава – заједничка акција школске и општинске библиотеке ради 

подстицања читања код ученика 

 стручни скуп библиотекара у општини или округу на тему подстицања 

читања код деце и планирање активности у акцији Читање је забава. 

  

Међународни дан матерњег језика 

Овај дан обележава се сваке године 21. фебруара од 2000. године, с циљем 

унапређивања учења и развоја матерњег језика и неговања језичке и културне 

различитости и вишејезичности. 

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 2008. годину Годином 

језика да би се промовисало јединство у разноликости и међународно разумевање 

кроз вишејезичност и мултикултуралност. Овај дан се може обележити у сарадњи 

са наставницима. Теме за разговор са ученицима могу бити:  

 распрострањеност језика у свету 

 колико људи говори српски језик 

 који се језици говоре у Србији осим српског 

 колико разумемо и говоримо друге језике 

 како негујемо културу изражавања 

Може се организовати окупљање ђака, наставника и библиотекара у општинској 

библиотеци и обележити Дан кроз разне активности: 

 разговор о језицима 

 читање пригодних текстова на српском језику, али и другим језицима 

 говорење беседа 

 постављање изложбе ликовних радова на тему језичке разноликости и 

међусобног разумевања и коришћење информационе и комуникационе 

технологије. 

  

 Међународни дан дечије књиге 

У целом свету овај дан се обележава 2. априла од 1967. године у спомен на рођење 

писца Ханса Кристијана Андерсена. Међународни одбор за дечију књигу (The 

International Board on Books for Young People – IBBY), обележава овај дан широм 

света да би се деца и одрасли подстакли на читање. 

Постоји и Српска секција IBBY-ја и њени циљеви су популарисање читања, 

подстицање стваралаштва за младе, проучавања и издавања књижевности за децу, 

обележавање значајних јубилеја и Међународног дана књиге за децу у Србији.[2] 

Идеје за обележавање: 

  читање бајки и разговор о њима, 

 ликовне и креативне радионице (израда сликовница и писање бајки), 

 сусрет са писцима и илустраторима, 
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 драматизација бајке и извођење представе, 

 писање чланка за школски лист или вести за сајт школе о обележавању 

Међународног дана дечије књиге, 

 израда топ листе најчитанијих књига у току школске године, 

 писање приказа омиљене дечије књиге и препорука вршњацима те књиге, 

 дружење са децом из других школа и разговор о омиљеним књигама. 

 Светски дан књиге и ауторских права 

На Генералној конференцији УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године донета је 

одлука да се 23. април обележава као Светски дан књиге и ауторских права.  

У Шпанији је овај дан празник још од 1923. године у част писца Мигела де 

Сервантеса који је умро на тај дан. Тада је каталонски фестивал, као и датум 

годишњице рођења и смрти Вилијама Шекспира, смрти Мигела де Сервантеса, 

Инке Гарсиласо де ла Веге и Жозепа Пла, рођења Мориса Друона, Владимира 

Набокова… 

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права указује на поштовање књига 

и аутора и подсећа људе да пронађу уживање у читању. УНЕСКО обележава овај 

дан уз помоћ бројних издавача, књижара, наставника и стручњака за 

комуникације. Жели да сваког, а посебно младе, подстакне на читање, промовише 

издаваштво и заштиту интелектуалног власништва путем заштите ауторских 

права. 

Идеје за обележавање: 

1. Часови у библиотеци (школској и општинској) посвећени животу и делу 

Шекспира и Сервантеса, ученици читају одломке из књига, разговарају, пишу 

саставе у вези са овом темом, илуструју те радове, припремају позоришну 

представу. Ови часови треба да популаришу књигу и побољшају читалачку 

писменост ученика.  

2. Заједнички часове наставника и школског библиотекара који треба да 

популаришу коришћење литературе из разних научних области, у штампаној 

и у електронској форми и побољшају информациону писменост ученика.   

3. Разговор и изложба ђачких литерарних и ликовних радова у вези са животом 

и делом неког писца.   

4. Разговор са ученицима о поштовању ауторских права и упућивање ученика у 

библиографско цитирање. 

 Све ове активности у школи и библиотеци и сарадња библиотекара и наставника 

доприносе побољшању читалачких навика и писмености ученика, подстичу 

креативност деце и младих и читање ради забаве и уживања. Деца се охрабрују да 

одлазе у библиотеку и користе различите изворе информација. 

Читање је забава је један од предлога за школске активности подстицања ученика 

да више читају и код куће и у школи, пред друговима, да рецитују и драматизују 



текст. Оваква акција истиче важност читања и разумевања прочитаног. Ученици се 

подстичу да пишу о књигама које читају, да пишу саставе за литерарне конкурсе, 

текстове на теме које су њима занимљиве и да буду креативни. Најбољи добијају 

награде: објављивање рада у школском часопису, награда за најбољи литерарни 

или ликовни рад на неком конкурсу, учествовање на манифестацијама у општини 

или граду. 

Али, Читање је забава може да постане и шира акција у којој ће учествовати више 

школа из више општина, па и школе из целе Србије. Могу се организовати 

такмичења у читању, писању приказа књига и креативном писању. Чињеница је да 

ми прослављамо међународне празнике везане за књигу и читање, а да немамо 

свој. На школским библиотекарима је да покрену и разраде ову идеју и направе 

национални пројекат, да бисмо озбиљно почели да се бавимо проблемом 

писмености, читања и учења у школама. 

  

           

Плакат за Дан књиге                                              УНЕСКО-ов постер о матерњим језицима 



 

Народна библиотека Ниша организује конкурс  

“Овако би данас Андерсон писао бајке”  

поводом Светског дана дечије књиге 

Донаторска акција Ниш-експреса у ОШ “Ратко Вукићевић”  

у Нишу поводом Светског дана књиге 



 

Прваци ОШ “Јелена Ћетковић из Београда у посети јавној библиотеци на Светски дан дечије књиге 

                

Плакат за Дан дечије књиге              Уједињене школе Барајева обележавају Дан матерњег језика 

Извори:  



1. http://www.iasl-

online.org/events/isld/sldsuggested_activities.html (преузето12.10.2010) 

2.  http://www.sla.org.uk/isld-ideas.php   (преузето14.10.2010) 

3. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  (преузето 

15.4.2011) 

4. Архива библиотекарки Виолете Мандић (ОШ “Ратко Вукићевић” Ниш), 

Невене Тољага (Средња школа Барајево), Љубице Продановић (ОШ “Кнез 

Сима Марковић” Барајево),  Иване Ристић (ОШ “Јелена Ћетковић” Београд) 

 
[1] http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm 

[2] http://www.izdavaci.rs/?page_id=379 
 

ПОВОДИ 

Ауторска права и владавина знања 

 

Mр Славица Јурић 

 ОШ “Свети Сава” Бачка Паланка 

 slavicajuric@live.com 

. 
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Камил Идрис: Интелектуална својина, моћно 

средство економског развоја 
Београд, Завод за интелектуалну својину, Балканкулт, 2003. 

- поводом књиге – 

Ако сте некада покушали на интернету 

да објавите свој видео или фото-причу с музиком, вероватно вам се десило да 

добијете обавештење да је музика коју сте уградили у свој видео-запис заштићена, 

да је власништво одређене компаније или куће. То једнако важи за извођење као и 

за ауторску музику. Различити су нивои „казне“ која може уследити: укину вам 

звук у потпуности; остане звук, али нестане ембед-код па не можете делити запис, 

због чега сте га и објавили, осим ако нисте егзибициониста; не ураде ништа, али 

вас упозоре да можете одговарати. Ако сте користили слике с интернета, могли сте 

наићи на оне преко којих постоји жиг да су заштићене, а уз већину других стоји 

обавештење да су можда заштићене ауторским правом, па сами процените да ли 

ћете је користити и упасти у невољу. 

Реч је о све актуелнијој интелектуалној својини о којој се код нас мало зна, а још 

мање се поштује. Упркос томе што као и све земље имамо институцију која се овом 

http://casopisbibliotekar.files.wordpress.com/2011/05/korice.jpg


темом бави – Завод за интелектуалну својину, удружења која штите извођаче, 

уметнике (СОКОЈ и др), што су установљени празници попут Светског дана књиге 

и ауторских права (23. април), Светског дана интелектуалне својине (26. април), 

који се обележавају и код нас, још увек мало знамо о томе. 

Не можемо рећи да нисмо имали одакле и из чега да се обавестимо. И онај коме је 

стран и одбојан бирократски језик Завода за интелектуалну својину, на чијем сајту 

постоје комплетни акти о овој теми, укључујући и практичне формуларе са 

ценовником услуга,  имао је прилику да се на много занимљивији начин, упозна не 

толико са законодавством и бирократском страном сложених питања 

интелектуалне својине, колико са историјатом саме идеје, објашњењима свих 

облика интелектуалне својине, занимљивом статистиком и токовима светске моћи 

у савременом свету који све више почива на знању и креативности, а не на 

материјалним добрима. 

Наиме, још 2003. године преведена је и објављена књига директора Светске 

организације за интелектуалну својину  (WIPO – World Intellectual Property 

Organization) Камила Идриса, у издању Завода за интелектуалну својину и 

Балканкулта. За разлику од практичних упутстава и уопштених објашњења о 

интелектуалној својини, књига нам ову тематику представља у ширем контексту, 

почевши од историјских примера и претеча заштите идеја и ауторства, првих аката 

која су озваничавале те монополе;  преко приказа  историјата званичних 

организација које штите изумитеље и идејне творце; до најновијих кретања у овој 

области и визија будућности. 

Занимљив је податак да је књига код нас објављена на 120-годишњицу Париске 

конвенције, која представља први међународни уговор о заштити индустрије 

својине, а чији је потписник била и Краљевина Србија. Какав је то податак, 

запитаћемо се. Декоративан или суштински!? Као и сви слични подаци од којих не 

видимо никакве користи, осим још једног јубилеја, он нам, заправо, говори о 

историји саме замисли, чији смо део и сами као држава били. Такво праћење 

развоја идеје и потребе за њеном делотворношћу цео проблем нам чини јаснијим, 

и читаоцима, оним образованим, или бар онима који се сматрају интелектуалцима 

или их други виде као такве, отвара једну нову врсту одговорности и квалитет те 

одговорности. 

Књига за интелектуалце 

Зашто је то књига за интелектуалце? Није у питању то што се ради о 

интелектуалној својини и што су иноватори најчешће добрано образовани. Има 

много патената које су смислили и мање образовани појединци. Под 

интелектуалцем подразумевам оног који има осећај и одговорност за опште добро, 

и не вуче га напред само голи порив за одржањем. Такви појединци, 

http://www.zis.gov.rs/sr/home/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.vesti.rs/Vesti/Svetski-dan-intelektualne-svojine-praznik-inovatora-i-umetnika.html


претпостављамо, имају јасније представе о прошлости те су у стању да схвате 

развојни пут идеје и стекну визију њене примене у будућности. Такође, од 

интелектуалца се очекује и одређена етика и ниво свести који под добром не 

подразумева само материјално добро.  

Као што се у књизи излаже, корени интелектуалне својине су у индустрији када се 

јавила потреба да се својинским правима на међународном нивоу 

заштитепатенти и жигови, као заштита проналазака и различитих решења 

индустријског дизајна. У неразвијеним земљама то је још увек примарни облик 

заштите интелектуалне својине. Но, патенти су само један од  више облика 

интелектуалне својине. Развој идеја и стварање нематеријалних добара, 

уметничких пре свега, довели су на светску сцену ауторска и сродна права. 

Књига нам нуди елементарна обавештења о основним облицима интелектуалне 

својине: патентима, жиговима и ауторским и сродним правима. Иако су се у 

историји готово истовремено појавиле конвенције које на међународном нивоу 

штите оба облика интелектуалне својине, ова друга (ауторска права) много су се 

спорије развијала. Да подсетимо, Париска конвенција о заштити индустријске 

својине потписана је 1883. године, а Виктор Иго је истовремено покренуо 

иницијативу и основао Међународно књижевно удружење, које штити књижевна 

дела.  Потписујући 1886. године Бернску конвенцију за заштиту књижевних и 

уметничких дела оно је ускоро прерасло у Књижевно и уметничко удружење, 

које се бринуло о заштити свих уметничких дела . Пут ових двеју организација 

водио је до Светске организације за интелектуалну својину (WIPO – World 

Intellectual Property Organization) која је основана 1967. године. 

Динамичност интелектуалне својине 

Права која се подразумевају под интелектуалном својином непрестано 

се проширују. Односе се на:  књижевна и уметничка дела; извођење уметничких 

дела, фонограме и емитовање путем електронских медија и сателита; проналаске у 

свим облицима људске делатности; научна открића; индустријске узорке и моделе; 

фабричке, трговачке и услужне жигове, трговачка имена и називе; заштиту од 

нелојалне конкуренције; остала права повезана са интелектуалном активношћу. У 

новије време посебну пажњу привлаче права која су везана за рачунарске 

хардвере, софтвере и интернет-ресусрсе. Непрестани развој ових права показује да 

је природа интелектуалне својине динамичка и да је условљена технолошким и 

културним развојем. 

Динамичност интелектуалне својине уско је везана за економски раст. Док се у 

ранијим временима овај раст везивао искључиво за технолошки напредак, односно 

за проналаске и патенте и материјална добра, савремени светски токови указују на 

све већу вредност добара која су заснована на знању и машти. 



Економију цигле и малтера смењује економија идеја 

Књига већ својим насловом упућује да ће се бавити и економским растом, те је 

неминовна упитаност читаоца: ко је икада библиотеке везивао за моћно средство 

економског развоја? Ипак, две трећине наше баштине, наших најстаријих списа и 

књига налази се по библиотекама диљем света, без изгледа да се врати у земљу 

одакле је потекла, а разлог зашто је то тако лежи у чињеници да се сматра 

непроцењивим благом. Да ли би Србија била богатија и економски развијенија да 

су те књиге у њеној Народној библиотеци, велико је питање, јер економски раст 

везан за знање не односи се на количину извора знања које чува, него на идеје, 

иновативно мишљење, стратешки приступ избору иновација и идеја које је 

потребно и промовисати и штитити. 

Све је цењенији ресурс који зовемо пословна репутација. Репутација једне 

библиотеке, признаћемо, зависи и од онога шта та библиотека поседује и на који 

начин то чува, промовише или позајмљује. Архив у којем је неки службеник 

преврнуо шољицу кафе на писмо од историјског значаја заувек губи пословну 

репутацију. Ма колико то нама изгледало невероватно, у обрачун цене неке фирме 

развијене земље још од 80-их година обрачунавају и ту немерљиву, нематеријалну 

имовину, у коју спадају: пословна репутација, листа купаца или клијената, дизајн, 

списак заштићених ауторских права, процеси, обуке, истраживачко-развојне 

активности, маркетиншка знања и др. У процесу спајања фирми или, код нас 

актуелне, приватизације, сви ови елементи улазе у процену неке фирме. То се, 

дакако, односи и на фирме које не производе ништа. Замислите ситуацију у којој 

би град био принуђен да две школе споји у једну. Који би део наставника једне и 

друге школе задржао посао, а који би био технолошки вишак и које би име 

задржала нова школа зависило би од репутације обе школе, започетих пројеката, 

истраживачких активности и сл. Делује незамисливо за спровођење у нашој 

средини, али у свету су за процену репутације и уопште нематеријалних добара 

донети и стандарди који прецизирају такве процене.  Дајући низ примера о томе 

како се капитал појединих светски познатих фирми увећава и неколико пута само 

од интелектуалне својине, аутор књиге наводи и примере неразвијених земаља 

које су решиле да мапирају своју интелектуалну својину и усмере свој привредни 

развој на сопствене потенцијале. Због тога су важни заводи за интелектуалну 

својину и сарадња са универзитетима и истраживачким центрима. Процењујући 

светске токове, аутор тврди да је интелектуална својина на путу да постане 

најважнији вид имовине. То је основ друштва знања о коме се толико говори у 

новом миленијуму. 



Модерно Делфско пророчиште и неколико „и“   

Друштвено и културно благостање почива на четири „и“: иновација, информација, 

идеја и, све више, интернет. Од иновационих идеја и обавештености зависи успех 

не само колектива, него и појединаца. Сва три поменута „и“ увелико поспешује 

постојање глобалног „Делфског пророчишта“ или глобалне мреже – интернета, 

који је створио сајбер-тржиште, широко електронско поље знања, глобалну мрежу 

људи и послова, нова занимања… С појавом интернета интелектуална својина 

добија нове облике права и нове начине како да се она избегну и прекрше 

(дигитална пиратерија). Тако прича о жиговима прераста у причу о интернет-

именима и доменима, који у новим условима сајбер-тржишта нису ништа друго до 

сајбер-жигови. Имена су важна, често важнија и од самог квалитета у модерним 

условима. Као пример наведен је експеримент продавањА аутентичне кока-коле 

под другачијим именом. Купци и потрошачи не препознају јединствени укус кока-

коле, него је квалификују као сличну, јер су навикли да име гарантује квалитет. 

Културна и информатичка индустрија 

Природно је да библиотеке и образовање највише занимају ауторска и сродна 

права као вид интелектуалне својине, јер се она дефинишу као права која пружају 

заштиту оригиналним ауторским делима: књижевним, сликарским, вајарским, 

музичким, архитектонским, плесу, али и софтверима и упутствима за њих. Разлика 

између патента и ауторског права јесте управо у изражавању идеја и концепата. 

Ауторска дела, наиме, не морају да буду корисна, што се од патената очекује, и то 

им одређује цену. Ауторско право обухвата само исказивање идеје и концепта, а не 

саме идеје или концепте. Гипкост права на које се протеже ауторско дело најбоље 

показује пример рачунарске технологије. Иновације у области хардвера спадају у 

патенте, а нови софтвери и техничка документација уз њих спада у ауторска права. 

Замисао о каквој манифестацији такође спада у ауторска права. Ауторским 

правима заштићена су и дела која спадају у индустријски дизајн, као и писани 

текст који је пословна тајна. Књига сврстава образовне и забавне интернет-ресурсе 

у исту категорију називајући их образабава из нејасних разлога (можда је година 

објављивања један од разлога – застарелост), а под образабавом подразумева 

игрице и електронске енциклопедије било на интернету, било на це-де-ромовима. 

Образовање и ауторска права – редефинисање од стране 

Ставаралачкe заједницe (Creative Commons) 

Ту нејасноћу, па и одређену дозу неозбиљности према образовању, исправила је 

непрофитна организација Стваралачке заједнице (Creative 

Commons)редефинишући ауторска права, па и она која се односе на образовање. 

Тежњи да се свима дају шансе да се образују, да оно буде доступно, што увелико 

http://creativecommons.org/
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значи бесплатно, често сметају баш ауторска права. Зато је ова заједница 

покренула иницијативу и активности којима обезбеђује бесплатне алате којима 

аутори, научници, уметници и наставници могу означити своје креативно дело и 

прецизирати начин коришћења од стране других корисника, тј. меру у којој се 

може користити, мењати, примењивати. То значи да је уобичајени исказ Сва права 

задржана замењен исказом Нека права задржана. При томе, укључујући се у ову 

заједницу, ми своје дело дајемо на располагање другима, али под условима које 

сами одредимо. Креативне јавне лиценце ове заједнице имају четири нивоа права 

и ознаке за њих: 

 
Прецизније о условима и начину укључења у Креативне заједнице можемо 

пронаћи у Мајкрософтовој брошури на српском језику  Интелектуална права 

аутора над делима објављеним на интернету. 

Аутоматизам ауторских права 

За разлику од патената и жигова, ауторско право не подразумева регистрацију и 

депоновање дела у заводе који се тиме баве, него се добија аутоматски, у тренутку 

када је написано, тј. објављено. У зависности од националних закона таква 

заштита траје током целог живота аутора и педесет  година (у неким земљама до 

седамдесет година) након смрти аутора. Ауторска права примењују се 

ретроактивно и на она дела која су настала пре постојања ових стандарда. Као дела 

чија су права највише угрожена у нашем времену, аутор књиге помиње рачунарске 

софтвере, музику, филм, спортску и модну одећу, парфеме, фармацеутске 

http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/Intelektualna_prava.pdf
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производе, играчке, делове аутомобила и авиона, часовнике. Пиратерија, 

кривотворење и други облици повреде ауторских права штете националним 

економијама – потврђује аутор навођењем скала и графикона губитака појединаца 

и организација. У књизи се на једноставан начин објашњава на који начин се то 

дешава и дају упутства како се надокнађује прекршај.  У нашем правосудном 

систему такав би поступак био велики ризик. Вероватно бисмо се у потрази за 

правним леком  разболели од неизлечиве болести – смрти, а није искључено да би 

у рок достизања правде било укључено и оних 70 година док ауторска права не 

истекну. Зато, те делове слободно прескочите, што ће значајно смањити број 

страница текста за читање- готово за четвртину. 

Између редова 

Књига Интелектуална својина – моћно средство економског раста, поред оног 

чему је намењена и што је био циљ самог аутора, отвара нам бескрајне могућности 

читања између редова. Није потребно много економског знања или знања из 

политичке економије да се схвати фарса по којој неразвијене земље, тобоже, 

захваљујући својој ауторизованој традиционалној култури и идејама могу да 

напредују у условима новог глобалног тржишта у којем све већу цену и репутацију 

имају нематеријална добра. Можда, али захваљујући материјалним добрима 

којима располажу развијене земље сваку идеју или њеног идејног творца могу  

откупити за стан и комуналије, који нису бесплатни ни у тим земљама, али се бар 

могу зарадити. Како другачије разумети појаву „одлива мозгова“?! Уколико се 

осим музике, каква национална култура позове на своје ауторско право или на 

своју аутентичност, лако се може десити да јој се на главу сручи тона материјалних 

добара развијених земаља у виду осиромашеног уранијума; или нематеријалне 

тековине са сјајном пословном репутацијом у виду светских судова за утврђивање 

вербалног деликта и степена агресије у митовима и наслеђу те културе. Процес се 

може завршити одлуком или препоруком таквог суда да комплетна митологија и 

систем вредности једне мале културе буде жигосан као озбиљна претња  и 

нарушилац демократских основа савременог света. Сваком жиг по мери: малима 

да су претња, великима за исто то, па и горе од тога – да су просперитет и светиња! 

Прича о жиговима – какав несрећан термин у култури која баштини сатиричара 

Домановићевог кова – како год је окренемо, заврши се причом налик кока-коли. А 

прича о кока-коли, адидасу, картијеру и другим добровољно на се стављеним или у 

се  унетим жиговима, сурова је прича о преваспитавању човека и претварању 

хуманоида у потрошачоида. Тај ће несрећни болид-потрошачоид пристати да 

му утисну било какав жиг само да олакша токове размене и плаћања за своје 

јефтине потребе, које се, међутим, умножавају свакодневно, јер се сваковрсно 

смеће негде мора продати. Шта слободном (читај: нежигосаном)  човеку значи 



кока-кола или адидас? Подере се и једно и друго, а чир се не добија само од уноса у 

желудац и приноса у џеп. 

Ма колико људима с идејом импоновало то што је њихово ауторство аутоматски 

заштићено, најчешће и у великом броју реч је о потреби да се изађе из 

анонимности и подиђе сопственој сујети. Маркетинг, чијој популарности кумује и 

интелектуална својина, учинио је да се осећамо потпуно промашенима и 

неостваренима ако смо анонимни. А модерно Делфско пророчиште пружило 

нам алат у руке којим остварујемо енди-ворхоловску ситуацију “пет минута 

славе за сваког”. Ако истим правима на интернету заштитимо једног Винцента ван 

Гога и техничко упутство за неки софтвер, или вас обавесте о истој врсти ризика 

при преузимању слике једног Ел Грека и фотке са нечијег породичног одмора, не 

можемо да се не запитамо куда то иде човечанство. 

Недавно је један ликовни уметник (заборавих му име, али идеју нећу никада), баш 

поводом Светског дана интелектуалне својине, разматрао овакву тезу: свети Сава 

је, по угледу на византијску архитектуру, дао да се сазидају многи српски 

манастири. По угледу на византијско право саставио је Крмчију. Замислите да 

данас неко почне да примењује ауторска права на та дела?! Прескачем 

средњовековни топос анонимности и идеал стапања са универзалним, који је био 

природна потреба и најанонимнијег Византинца, али није блиска савременом 

човеку. Идем даље или, боље речено - ближе у прошлост. Замишљам: шта би 

Моцарт рекао када би чуо да не могу да користим његову музику укомпоновану у 

једну презентацију за наставу и објављену на интернету, јер је извесна америчка 

кућа откупила ауторска права за извођење његових дела од неког симфонијског 

оркестра?!? Моцарт је на тај начин сврстан у исти ранг са Дејвидом Боувијем 

(„светли“ пример из књиге како се музичар и комплетна свита уз њега могу 

баснословно обогатити кад заштите ауторским правима своја дела), с тим што се 

овај потоњи добровољно продао и има користи од тога, а Моцарт је, као што сви 

знамо, сахрањен у заједничкој гробници за сиротињу. Питам се: ко је порастао, 

чија се национална економија усрећила и који је велики проблем човечанства 

решен, зато што ја не могу објавити Моцарта са нешто мало текста, који би, по 

мојој процени – можда погрешној – ученици лакше „попили“ уз Моцарта? Све се 

то, изгледа, лакше и пије и свари уз кока-колу. Познато начело! 

Због таквих невидљивих редова у овој књизи и њен наслов би лако могао 

гласити:Интелектуална својина – моћно средство за нове видове 

манипулације и монопола. Но, зато и служе књиге. Не дајте да вас збуни што је 

њен аутор Индус, а не какав експерт познате корпорације. Боја коже и земља 

порекла више нису елементи дискриминације. Ово никако не би требало схватити 

као миг да књигу на би требало да прочитате. Напротив, она подстиче да 

размишљамо о смислу и својине и интелекта. 



Постоје ствари које нам не може нико одузети или забранити тиме што их је 

заштитио од неовлашћеног коришћења! Поред добара (именица), постоји 

и добро(придев). Нематеријално је и оно, али не сретох нигде у књизи, ни у 

најави, да се разматра какво ауторско право на Добро (придев). Још увек је у 

власништву личних представа, ставова,  уверења и квалитета душе. Па, шта кошта 

нек кошта! 

Ко не воли горчину интелекта, можда да је, ипак, не чита целу? Неће се, наиме, 

моћи отргнути утиску да смо све ближе или већ пливамо у 

Трифоовом Фаренхајтуу којем ћемо праве вредности  сакривати дубоко у себе, 

потпуно неауторизоване, или ћемо усвајати већ створене вредности, крадом их 

учећи напамет, шетајући се поред напуштене обале реке. Можда вам књига појача 

утисак да смо одавно у Хакслијевом Врлом новом свету у којем ћемо, заједно са 

неколицином истомишљеника,  живети на каквом острву нежигосани и 

непатентирани. Небаждарени по глобалним  стандардима. Какво би то сјајно 

друштво било – непатворена пиратерија! Лично бих понела испиратерисаног Ван 

Гога и Чајковског, а најсветлији пример из књиге о економском расту -  Боувија – 

остављам нетакнутог. 

Не, није ово учитавање позив на пиратерију, него позив на разликовање добара и 

Добра; на разликовање исплативости и моралности; на разликовање економског 

раста и немерљивог раста изнутра, на који нико не би смео ни да полаже права, 

нити да тражи нешто за узврат ако жели да расте и дорасте. 

 
 

 

 

 
  

http://casopisbibliotekar.files.wordpress.com/2011/05/education-big.png


ПРЕДСТАВЉАЊА 

Носиоци награде “Мина Караџић” у 
2010/11. години 

 

Јелица Васић 

 ОШ “Вук Караџић” Крушевац 

jelicav@gmail.com 

Четири године Друштво школских библиотекара Србије награђује најуређеније 

библиотеке и најбоље библиотекаре наградом “Мина Караџић”, коју је Друштво 

установило са прецизним правилником о додели награде одмах након свог 

оснивања. Сваке године на на Светски дан школских библиотекара уручује се ова 

награда у категорији основних и у категорији средњих школа. 

У октобру 2010. године награде сu припале двама библиотекарима и двема 

библиотекама, које овде представљамо. 

Библиотека ОШ “Васа Пелагић” Лесковац 
Библиотека ОШ “Васа Пелагић” у Лесковцу проглашена је најбољом у категорији 

основних школа. Налази се на улазу  у школску зграду и заузима 71м2. Библиотека 

има телевизор, ДВД и два рачунара од којих је један  прикључен на интернет. 

Укупан фонд је 8130 књига. Легат Смиље и Петка Павићевћа броји 740 књига, а 

269 публикација је на енглеском. Серијске публикације уносе се у инвентарну 

књигу од јуна 2009. године, што је права реткост за школске библиотеке. 

 Свако одељење има Одељенски дневник читања, а у току прошле године 

организоване су 4 акције: 

 Поклони књигу школској библиотеци 

 Најбоље одељење у читању 

 Најбољи читалац првог разреда 

 Одељење првог разреда са највише прочитаних књига 
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 У библиотеци су одржана 123 часа (93 наставници, 30 библиотекар), 17 изложби, 4 

квиза, 5 трибина и 9 књижевних сусрета. Ови подаци говоре да је библиотека 

заиста центар образовно-васпитног процеса у школи. Таква библиотека не би 

постојала без библиотекара који је организатор рада, а то је колегиница Весна 

Филиповић. 

 

час у библиотеци, 4. разерд 

Библиотека ШОСО “Милан Петровић” Нови 
Сад 

награђена је у категорији средњих школа, али је то, у ствари, школа за основно и 

средње образовање, по специфичности, али и квалитету рада, јединствена је у 

нашој земљи: располаже добрим потенцијалом – од услова за рад до људских 

ресурса; примењује високе стандарде неопходне посебним потребама деце и 

младих; располаже савременом опремом и наставним средствима која су у 

функцији специфичних потреба ученика; заокружује процесе дечјег развоја и 

образовања – од предшколског нивоа до оспособљавања за рад. ШОСО ”Милан 

Петровић” представља центар за едукацију и рехабилитацију деце, младих и 

одраслих којима је потребна специфична друштвена подршка. У години инклузије 

и друштвене одговорности према особама са посебним потребама, изванредни 
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резултати рада ове школе и богато искуство драгоцени су за нашу земљу и 

представљају интерес од општег значаја. 

 Посебне потребе корисника разлог су што је рад библиотеке већег обима, богатији 

и конструктивнији од оног дефинисаног у функцијама и задацима школских 

библиотека.  Простор је смештен у новом поткровљу – до ког се стиже лифтом. 

Деци је омогућено да самостално и лако дођу у библиотеку. Билиотека са 

медијатеком (која је формирана 1997. године) чини ресурсни центар који има 

укупну површину око 250 квдратних метара. Читав простор је целина која се, 

активирањем покретних ”хармоника” врата прилагођава садржајима: затварањем 

врата изолује се библиотека са читаоницом и обезбеђују се мир и тишина за 

читање, одржавање часова или индивидуалан рад са децом; отварањем врата, 

успоставља се комуникација читавог простора погодног за одржавање семинара, 

радионица, скупова, предавања, вежби и сличних садржаја. По књигама 

инвентара, књижни фонд броји преко 10.000 књига. Од тога, референсна збирка 

садржи 300 наслова, а стручна и наставничка литература око 600 наслова. 

Лектира броји 2000 књига. Остало су књиге за децу, из различитих области и за 

различите узрасте.  Библиотека набавља књиге на Брајевом писму и звучне књиге. 

Пошто је издавачка продукција оваквих издања оскудна, у школи су, тимским 

радом, осмишљене и у школској штампарији израђене многобројне публикације. 

Због недостатка библиотечке грађе намењене лицима са посебним потребама, 

школа решава овај проблем самосталним издањима и у сарадњи са Савезом слепих 

и слабовидих лица.  Библиотека поседује легат проф. Ангелине Борић, са 365 

књига стручне литературе и белетристике на српском, енглеском, руском, 

немачком и словеначком језику. 

У простору медијатеке (150 м2) – која има значајну улогу у процесу едукације и 

рехабилитације деце, а која је формирана по угледу на ресурсне центре у ЕУ – 

налазе се чворишта свих информационо-мултимедијалних система. За потребе 

скупова, може се ораганизовати радни простор за 50 људи. У медијатеци се налазе 

9 рачунара (од тога су 4 лаптоп рачунари), као и видео-бим са савременом 

”паметном” таблом. Библиотечко-информациони ресурсни центар пружа подршку 

свим субјектима образовног процеса и пример је добре организације 

информационо-мултимедијалних система. У медијатеци, у којој се налази опрема 

за репродуковање електронске, аудио и аудиовизуелне грађе, смештени су:  CD 

(200 наслова), DVD (300 наслова), електронске књиге (200 gb), звучна карта за 

слепе и слабовиде (плус софтвер) и неколико десетина звучних сликовница.  



 

асистивна настава 

 Славица Томић Голубовић, библиотекар 

Гимназије у Младеновцу 
Најбољи средњошколски библиотекар је Славица Томић-Голубовић, професор 

руског језика и књижевности. Од 1979. године ради у просвети, а већ 20 година као 

школски библиотекар. У младеновачку Гимназију дошла је 1997. Добра 

комуникација и обострано уважавање чине да су сви ученици и запослени активни 

чланови школске библиотеке. Библиотека располаже фондом од 13278 књига, 880 

серијских публикација, 58 електронских,  а сваке године набави се преко 200 

књига. У циљу аутоматизације и лакшег пословања самостално је направила у 

Екселу евиденцију корисника, а крајем 2009.године набављен је програм “Ин 

либрис”. До доделе награде унела је 6585 књига, а сигурни смо да је тај број  сада 

много већи.  

Школска библиотека украшена је портретима у уљу наших знаменитих писаца. 

Наравно, покретач акције била је Славица, а школа је све слике добила бесплатно. 

Организовала је изложбу књига из 19. и 20. века, а много пута у библиотеци су се 

одвијале продајне изложбе књига. Учествовала је у многим пројектима и 

истраживачким радовима. 

Један је од оснивача нашег Друштва, а била је и члан УО. Искуство уредника 

часописа за књижевност, уметност и културу „Култура 011“ помогло јој је као 

главном уреднику Билтена ДШБС. Председник је Општинског актива школских 

библиотекара у Младеновцу, а одличну сарадњу има са матичном библиотеком 

„Деспот Стефан Лазаревић“ и Библиотеком града Београда. 
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простор за рад библиотеке младеновачке гимназије 

Јасмина Станков, библиотекар ОШ “Бранко 

Радичевић” из Ченте 
 Најбољи основношколски библиотекар је Јасмина Станков, професор разредне 

наставе. Она ради у библиотеци ОШ “Бранко Радичевић” у Ченти од 2004. године 

и за то време десиле су се велике промене. На предлог библиотекарке, један део 

школског хола је преграђен и претворен у библиотеку. Иако мала, библиотека је 

функционална – смештај фонда максимално је прилагођен корисницима. Све је у 

веселим бојама (и зидови и ормари за смештај грађе), украшено 

цветовима,словима, ђачким радовима. У току је формирање базе монографских 

публикација у програму “Фокс про”, којих има 11183, 1056 серијских и 519 јединица 

остале грађе. Библиотека има интернет, па многе информације за своје ђаке 

Јасмина проналази тамо. 

Поред стручних библиотечких послова, Јасмина Станков организује акције попут 

Песничке штафете и Читалачке значке, води летопис школе, фототеку, израђује 

информатор за родитеље, припрема изложбе, уређује сајт школе, сарађује са 

предшколском установом… 
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весела библиотека школе у Ченти 

  Наравно, ово су само неки подаци из рада награђених, али мислим да и они 

довољно говоре да је награда “Мина Караџић” отишла у праве руке. 
 

Библиотека 15. београдске гимназије 

 

Тања Гајић 

 15. београдкса гимназија 

  tanjatau@sbb.rs 

Најмлађа гимназија у престоници основана је 1991. године,  а библиотека је 

коначно формирана 2009.  Смештена је у централном делу школске зграде, наиме 

– уступила јој је место једна од учионица величине 58 квадратних 

метара.     Осветљена је, жива и атрактивна.     Фонд књига – изузетно мали. 
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Запослени – један библиотекар. Лектире – недовољно. Међутим, конципирана је 

тако да успева да привуче и задржи ђаке. 

Шта библиотека нуди? 
Због тога што све чешће чујемо да тинејџери немају читалачке навике и да им је 

све прече и интересантније од самог градива, библиотека је од старта формирана 

као место прилагођено различитим укусима и потребама. 

Петнаеста гимназија има 1200 ђака, а они различита интересовања. А како је 

библиотекар и сарадник у настави, у позицији је да је обогати ваннаставним 

садржајима. Такође има могућност (и обавезу!)  да осети, ослушне и начује жеље 

ђака, па понеку и оствари. Увек се гледа да садржаји који се нуде у библиотеци 

буду привлачни за тинејџере и да они пожеле да их прате. 

Крајем прошле године у библиотеци Гимназије били су чланови 

друштваСакурабана – друштва љубитеља јапанске уметности и поп културе и 

говорили о манга стрипу. Ученици су имали прилику да слушају и на видео биму 

гледају фотографије Јапана, јапанске грађевине, музичаре… и њихове 

аниме. Након тог сусрета тражиле су се књиге јапанских писаца. Библиотека их 

нема, али има  библиотекара који је отворен да говори о јапанској књижевности и 

култури, па се радило и на томе. 

У библиотеци је уприличено предавање о финансијској 

писмености(интересантно је колико ученика дошло, а још је интересантнији 

закључак да многи од њих  уопште нису знали шта је заправо суштина посла 

брокера, шта је берза и колико су представе наших ђака о финансијама и владање 

појмовима из те области површни). 

У сарадњи са Универзитетом Сингидунум организована је радионица на тему 

„Емоционална интелигенција“. 

Сва ова дешавања се користе да се корисници вежу за простор и да се несвесно, 

боравећи у њему, окрећу правим вредностима. Библиотекар на томе нарочито 

инсистира, а то остварује уз добру сарадњу са једним бројем колега у настави и 

посебно са педагогом и психологом школе. 

Библиотека XV гимназије је нарочито поносна на то што је угостила професора са 

Филозофског факултета у Београду, господина Петра Јевремовића, једног од 

највећих српских интелектуалаца данас. Професор Јевремовић је говорио о 

психоанализи, сновима, Фројду, темама које и те како занимају средњошколску 

популацију. 

Професор психологије у Гимназији и библиотекар уприличили сурадионицу  о 

невербалној комуникацији. 

Одржано је и предавање о алкохолизму, а гост је био др Љубиша Митровић из 

Завода за болести зависности у Београду. 



Са наставником српског језика из ОШ „Коста Абрашевић“ организована је 

заједничка радионица на тему „Ромео и Јулија“. Ученици XV гимназије 

припремили су сав материјал, а понешто о PR пословима, о чему су разговарали са 

библиотекаром на секцији, имали су прилике да спроведу у пракси. Наиме, за 

госте из других школа припремили су брошуре везане за Гимназију, провели госте 

кроз просторије школе, говорили им о ученичким активностима у библиотеци, о 

секцијама, ученичком часопису… 

„Популарна култура, глобализам и мода“, такође је било једно од предавања 

у библиотеци. О вези између моде  и идентитетета, о моди као  спектаклу, о моди и 

потрошачком друштву, профанизацији креативности, моди између високе 

уметности и популарне културе…  говорила је доцент др Дубравка Ђурић са 

Факултета за медије и комуникацију Универзитета Сингидунум. 

Психолог и педагог школе редовно у библиотеци одржавају радионице којима 

присуствују искључиво одлични и талентовани ученици. Психолог школе 

просторију библиотеке користи за одржавање својих мултимедијалних радионица. 

На њима се ђаци упознају са основама дигиталне фотографије, видео-продукције, 

анимације и дизајна. 

Студентска организација Ајзак понудила се да током шест недеља одржава часове 

почетног италијанског језика. Предавачи су били апсолвенти са Филолошког 

факултета. Часови су одржавани у библиотеци. Многи ученици су се, тек пошто су 

почели да долазе на курс, учланили у библиотеку и први пут се упознали са 

садржајима који се у њој нуде. 

Користећи наизглед недовољно спојиве садржаје, библиотека XV гимназије 

покушава, и поприлично успева, да у своје окриље призове нове ђаке па полако и 

нове ђаке који читају! Тако је временом постала мултимедијални центар школе, 

сервис информација и место где ученици сами могу да креирају своје активности. 

Један од резултата је – блог школе (xvdenobis.blogspot.com). Креирали су га 

ученици уз асистенцију психолога и библиотекара! Још један од резултата –

Радионица креативног писања коју воде опет ученици сами уз асистенцију 

библиотекара! 

И још један од резултата – школски часопис De nobis ( О нама). Часопис 

креирају библиотекар и ученици. Пошто је то ђачки часопис, а став библиотекара 

да ученици сами треба да пишу текстове за њега, De nobis зрачи духом и стилом 

својих аутора. Из њега се види чак и колико су били сложни и тренирани за тимски 

рад, јер – задатак библиотекара је да их оспособљава и за то! 

Оно што је пука форма, омеђено правилима, очекивано и већ виђено, не може да 

привуче тинејџере. Зато је библиотека XV гимназије место где се дата форма своди 

на минимум, односно место где је сами ученици успостављају. Врата су увек 

отворена, те је тако омогућена, како они кажу, „стална циркулација“.  Распоред се 



често мења, сходно потребама и надахнућу. Нема урамљених слика јер би онда 

„стално све било исто“, а то их „смара“. Одлично – направљено је место ђачкој 

креативности и практичном раду! Живеле идеје! 

Да ли има живота у васиони? Прича која се једном повела у библиотеци. 

Библиотекар је позвао госта из Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ у 

Београду, физичара и астронома Горана Павичића, који је говорио на ту 

тему.Пошто је астробиологија атрактивна и не честа тема, биле су обавештене 

школе у окружењу па се тако почело са новом фазом – отварањем библиотеке 

према локалној заједници. 

 

 



 

Горан Павичиђ, институт “Руђер Бошковић” – предавање о астробиологији 

 

Петар Јевремовић, Филозофски факултет – предавање о психоанализи и сновима 



 

Дунравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацију – предавање Популарна култура, глобализам 

и мода 

 

школски часопис De nobis (О нама) 



 

Кутак за професионалну оријентацију 

Набројан је тек део онога што се дешава у библиотеци XV београдске гимназије. 

Некоме ће можда сметати што је овај текст с времена на време звучао попут 

годишњег извештаја. Неко ће се подсмехнути. Некоме ће се учинити да је куповина 

шаха због оних који воле да га играју, а не воле претерано много да читају, права 

ствар. Неко ће тражити тек стилске грешке у писању и мрштити се што текст нема 

дорађенији ниво звучања на пример. Неко ће се запитати зашто се говорило о 

свему више него о књигама (за ове три године организовано је само једно 

књижевно вече, а гост је био писац кратких прича Бојан Бабић који припада 

млађој средњој генерацији!).  Можда може овако да се одговори: никада нећемо 

 успети да ученике вратимо књигама тако што ћемо им по библиотекама нудити 

само књиге. Хајде да им понудимо ствари које су њима тренутно привлачније, у 

којима се они осећају сигурније и где се препознају. Али трудимо се да и оне буду 

добро пробране да би заиста могле да послуже сврси! 

  



ПРИКАЗИ 

Ветропир и бумбари 

 

Симо Поткоњак 

 Министарство просвете Београд 

simo.potkonjak@mp.gov.rs 

У издању издавачке куће Букленд из Београда појавила се нова књига дечије 

поезије „Ветропир и бумбари“ аутораСиме Поткоњака. 
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 Аутор се овом приликом појављује као 

промотер своје књиге са жељом да упозна јавност са овим, по општем суду, врло 

интересантним делом. 

 Књига песама за децу „Ветропир и бумбари“, пружа могућност покретања 

пројекта „Распевана знања“чији би краткорочни циљ био оснивање и покретање 

едиције едукативне поезије, у прилог усвајања трајног и функционалног знања код 

ученика. Методолошки аспект је интердисциплинарни приступ предметној грађи, 

којим се једино успешно одговара захтевима модреног школства, тиме што се за 

сарадњу имплементирају методологије посебних наука у формулисању и примени 

концепта стваралачке наставе, чиме се постижу функционални, образовни и 

васпитни циљеви. 

Функционално-васпитни циљ јесте подстицање и развијање креативности, уз 

изузетно важно скретање пажње и мисли на наставу и наставно градиво: 

 неговање културе говора присуством поезије у већини наставних предмета;  

 усмеравање пажње на лепоту говора поводом вануметничких тема;  

 откривање лепоте изражавања у свим животним околностима;  

 подстицање читања, тумачења и писања поезије. 

Конкретно, у настави ово би значило да у току часа наставник историје или 

биологије, и других предмета, има могућност да прочита и неку од песама 
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тематиком блиске наставном градиву које предаје, а чиме би се код ученика 

подстакла неспутана креативност и потпуније усвајање некад веома апстрактних 

знања. 

БУМБАРИПреко пута 

Ада Хује 

нешто се чује, 

бумбари зује. 

Око три нара 

по три бумбара. 

Цвет отвара 

по два бумбара; 

колико је 

отворених 

цветова нара? 

Доста 

и још за три 

бумбара госта, 

колико још 

незапослених оста. 

А, около зуји, 

колико бумбара? 

Ко може 

да погоди 

каква је шара 

у бумбара, 

и да каже 

која је 

најчешће 

боја нара? 

  

СВЕТА 

ЕКОЛОГРазгаламио се 

Света 

јавашлук му тај смета, 

па сву децу зове 

за њим да понове. 

  

Поставићу путоказе, 

свуда око мене, 

сви морају да пазе 

на ливаде зелене. 

  

Истаћи ћу ознаке 

испред сваке шуме, 

извора, потока и реке, 

свако да разуме. 

  

Зелена природа 

и мирисно цвеће, 

чиста, бистра вода, 

има лۥ веће среће! 

  

Испред сваке школе 

упозорења нек стоје 

да се ђаци моле 

да се среде, упристоје. 

  

Нек чувају природу 

и сва људска здања, 

земљу, ваздух, воду, 

услове постојања. 

  

СВЕТА 

ПУСТОЛОВКако да 

ДУШАНЈа се зовем 

Душан! 



обиђем 

то пола света!? 

- пита се мали Света. 

И, шта фали 

оно друго пола 

да оставим 

кад не будем мали. 

Како да одем 

до накрај света, 

а да ми нико не смета!? 

Да видим 

све те далеке крајеве 

и непознате светове, 

и баш праве правцате 

змајеве 

и џиновске цветове. 

Како да видим 

како изгледа 

с неба планета, 

илۥ како бар да дођем 

до двогледа 

с којим може 

све то да се погледа. 

Ја бих да одем далеко, 

далеко, 

дотамо преко, 

до Америке и до Неваде, 

тамо ми живи тетка 

Мира 

и стриц Раде. 

А онда и до Суботице 

и баба Наде 

и њене кућне фабрике 

чоколаде. 

Заправо, 

то је оно право, 

једна ме мисао 

баш спопаде, 

Са Душановца сам. 

И деда ми се зове Душан, 

а тако се звао 

и наш српски Цар. 

Зар то онда није божији 

дар 

имати име 

ко што га имаше Цар. 

Ја сам Немања! 

Ни моја част 

није ништа мања! 

А тек моја, 

ја сам Стефан! 

Нису ово имена било која. 

Зар је Лазар 

име било које, 

или Урош, Ђорђе и 

Милош; 

а и Алекса, 

и Милан како ми се зове 

брат из Милановца. 

Историја једна, то је! 

И друга имена 

са украсом у њој стоје, 

Михаило, кнез српски, 

на првом месту, 

а одмах за њим 

краљ Петар иде, 

и уз њих и женска имена 

приде, 

попут:  Милице, Милене, 

Љубице, Зорке и 

Симониде. 

Ниједног разлога 

да се деца српска 

имена свог постиде. 

Могу само да им 

позавиде, 



како да одем до Аде, 

ко зна којим бусом, 

и без новца 

одавде с Вождовца.           

  

сви они безимени: 

Ајки, Мајки, Леони, 

Реји, Гаји и Батерфлаји!    

  

УВОД У ЧАС 

МАТЕМАТИКЕЖелиш 

ли 

да упознаш 

правог ученика 

и много тога 

да дознаш, 

мерило је, 

математика. 

Кажу да је тешка. 

Грешка! 

Добар математичар 

само се смешка, 

а лош се 

увек чешка, 

јер, у решавању 

задатака, 

не зна да уочи 

где је погрешка. 

Матиш 

мораш да схватиш, 

није то 

као да по 

слами млатиш! 

Кад учиш 

увек гледај 

да се не мучиш. 

Сабирање и одузимање, 

ни више ни мање, 

дође му кۥо играње 

и наводи 

на размишљање. 

УМЕТНИЧКИ 

ПРЕСТОКалемегдан, 

Ташмајдан 

и Кошутњак; 

где бих пре не знам, 

а намеру имам 

да природне лепоте 

снимам. 

Са Калемегдана видим 

и Саву и Дунав, 

и скоро Нови Београд сав; 

и још део Баната, 

један цео рит, 

прелеп је то колорит. 

А кад томе додам 

и знамења по којима 

ходам, 

и Кип победника, 

помислим 

да од мене неће бити 

већег лика, 

сигурно је, 

бићу понос и дика 

свих фотографа 

уметника… 

А на Ташмајдану, 

тамо могу 

и да сликам и да пливам, 

како год да окренеш 

могу да уживам… 

Свакоме ђаку 

прави је рај, 



А тек кад множиш 

и делиш, 

одмах се развеселиш 

чим уочиш 

да учење није мучење 

него развијање знања 

и да је математика 

и још више од играња. 

  

у Кошутњаку. 

Све природне лепоте 

може да доживи, 

знај, 

истински је доживљај, 

у Кошутњаку. 

Ту је и Филмски град, 

па коме су амбиције 

да се дочепа филма 

и телевизије, 

на право је стигао место 

жели ли с камером 

да уметнички освоји 

престо. 

ВУК И 

БАЛЕРИНАОвчица је 

једна фина 

наумила да буде 

балерина. 

Ишло јој је и то наруку 

што је морала да игра 

вуку. 

  

Играла је, и играла, 

што је лепше знала, 

у бело руно обучена 

једна балерина мала. 

  

И није шала да се вук 

сав занео 

да ништа више није 

разумео. 

Од лепоте покрета и 

тела 

њему више не би до јела. 

  

О, какав је то вучји свет 

ДЕЦА У 

САОБРАЋАЈУДеца у 

саобраћају 

морају много тога 

да знају 

и кад су на друму 

или кад се 

поред друма играју. 

Морају стално да пазе 

да их возила не згазе. 

А треба и да науче 

све саобраћајне знаке, 

и оне што се односе 

на возаче 

и на оне за пешаке. 

Црвено, жуто, зелено! 

Па опет жуто, 

а онда црвено. 

Зелено је дозвољено, 

жуто значи 

приправан буди 

за оно што ти се нуди, 

јер црвено је 



који толико воли балет, 

спреман и да гладује 

да своју душу и очи 

обрадује? 

  

Пита се, пре нег се 

похвали, 

да је прочитао прелепу 

Андрићеву причу: Аска 

и вук, 

Света, читалац мали. 

  

за све забрањено. 

Све то стоји 

на семафору 

крај пешачког, 

зебрастог прелаза 

и других путоказа. 

И шта фали 

да се сачека 

да се на семафору 

зелено упали. 

ЗДРАВО, 

КРАВО!Здраво, краво, 

кажи право, 

зашто млеко 

није плаво? 

Да лۥ је млеко 

твоје право, 

да лۥ је млеко 

твоје здраво? 

Здраво, краво! 

Зашто ти је 

млеко бело, 

не шарено, 

када није 

удробљено, 

илۥ црвено; 

зашто није 

бар зелено, 

када ручкаш 

траву, сено? 

Здраво, краво! 

Онда сада 

реци право, 

да ли ти је 

млеко здраво 

ДЕЦА И ЦВЕЋЕОдавде 

до лета 

зима, 

и читаво пролеће, 

да би се стигло 

до годишњег доба 

најдражег свим ђацима. 

Пчела лети 

од цвета до цвета, 

полен од сваког 

за мед узима. 

Деца су као цвеће; 

тако се и учитељ 

по разреду креће, 

и све потешкоће 

око учења разумеће. 

Лекција је свака 

и она тешка 

и она лака 

примерена 

за сваког ђака. 

Остаје им само 

да се играју и уче, 

а учитељима 

нек се брину и муче 



за то дете 

баш мршаво? 

Му, му… 

ништа ја не чу’ 

  

како што боље 

да их науче. 

  

УШЋЕСа ушћа 

Саве у Дунав 

облак се смешка 

ведар и плав, 

а светлост сунца 

све гушћа 

простире се посвуда 

око Ушћа. 

Воде две реке 

одатле заједно теку 

чинећи још већом 

велику реку. 

Град се у њима 

огледа сав, 

зове се он 

и стари и нови, 

али Београд. 

И да знаш, 

као ни Сава, 

ни Дунав није 

само наш; 

реке припадају 

свим људима, 

свим живим бићима; 

многим земљама, 

првенствено морима. 

А мој облак плави 

што се купа 

и у Дунаву и у Сави 

смешка се свој деци 

жељној да се купају 

у бистрој реци. 

НЕДА И 

МИЈАЛКОХоће Неда 

преко реда 

разгледнице 

да разгледа. 

Алۥ Мијалко 

неваљалко 

Неди не да 

да их гледа 

док их он 

не прегледа, 

и разврста 

по маркама 

и по боји, 

и на крају 

да преброји. 

Сад му Неда 

мира не да, 

подигла је 

праву грају 

кۥо што само 

деца знају. 

Да би било 

њој по вољи, 

он јој брзо 

удовољи. 

Заједно сад 

све гледају, 

док се сити 

нагледају. 



Романсијер, приповедач, песник и драмски писац, а од сада и писац за децу Симо 

Поткоњак (1952. Брезовац, Хрватска) од 1961. живи у Срему, у Инђији, где је 

завршио основну школу и гимназију, дипломирао и магистрирао на Филолошком 

факултету у Београду). Запослен је у Министарству просвете и науке, као саветник. 

Лична интересовања су му културни и уметнички аспекти образовања. 

За све информације обратити се Издавачу, или аутору Сими Поткоњаку. Контакт 

тел. 064 813 4588 
 

ПРОМОЦИЈА ЧИТАЊА 

Оштро перо 

 

Анђелка Танчић Радосављевић 

 ОШ “Ратко Митровић” Београд 

andjelkatr93@yahoo.com 

У ОШ „Ратко Митровић“ на Новом Београду, од ове школске године реализујемо 

пројекат „Оштро перо“.  Идеја је да деца на креативан и занимљив начин изразе 

свој став о прочитаним књигама и на прави начин схвате улогу и значај књижевне 

критике. Крајњи циљ је  да ученици самостално тумаче књижевна дела и негују 

културу читања. Поред обавезне школске лектире, ученике подстичемо да читају 

савремену дечју књижевност. Издавачка кућа „Креативни центар“, чији се наслови 

ове године читају, обезбеђује награде ученицима  који пишу критике. Пројекат је 

такмичарског карактера. Ученици учествују у четири круга такмичења, а после 

сваког круга, жири додељује предвиђене титуле : “Оштро перо” за задати наслов од 

петог до осмог разреда. Уз основне, предвиђене су и специјалне титуле – 

„Најозбиљније” ,“Најоткаченије“, “Најхрабрије”,„Најоригиналније“ и  „Најоштрије 

перо“. 

Аутор и координатор пројекта је Анђелка Танчић, школски библиотекар, а 

сарадници су професори српског језика и књижевности, Лидија Новаковић и 

Бојана Данчула.   
О пројекту је снимљен и филмић: http://www.youtube.com/watch?v=bw9_fO-b0oM 
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Програм Оштро перо 
 Задатак: Ангажовање што већег броја ученика старијих разреда основних школа 

у активности читања и писања о прочитаном. 

 Опис програма 
 Циљна група: ученици старијих разреда основних школа (одабир ученика-

учесника програма спроводи се анкетирањем свих ученика старијих разреда 

основних школа; анкету спроводи школски библиотекар и наставници српског 

језика и књижевности)   

 Место реализације програма: школска библиотека, школа 

 Реализатори програма: школски библиотекар, предметни наставници српског 

језика, ученици 

 Време трајања програма: септембар – јун 

 План активности 

Септембар 

 израда и постављање плаката  

  анкетирање ученика  

 консултативни разговори (школских библиотекара и предметних наставника 

српског језика са пријављеним ученицима)  

 читање првог наслова (књиге) програма 

  Новембар 

 читање и писање критика о првој књизи програма  

 прво пред-жирирање приспелих радова(састав жирија: књижевни критичар, 

писац, школски библиотекар, предметни наставници српског језика; 

жирирају се приспеле критике; на крају сваког двомесечја жири се састаје и 

оцењује приспеле текстове) 

 читање другог наслова (књиге) програма 

 Децембар – Јануар 

 електронска презентација дечјих критика насталих у периоду октобар-

новембар на профилу библиотеке школе друштвене мреже Фејсбук  

 читање и писање критика о другој књизи програма  

 друго пред-жирирање  

 читање трећег наслова (књиге) програма 

 Фебруар – Март 

 електронска презентација дечјих критика насталих у периоду децембар-

јануар 

 читање и писање критика о трећој књизи програма  

 треће пред-жирирање  

 одабир и читање четвртог, последњег наслова (књиге) програма 



 Април – Мај 

 е-презентација дечјих критика насталих у периоду фебруар-март  

 читање и писање критика о четвртој књизи програма  

 четврто пред-жирирање 

 Мај – Јун 

 електронска презентација дечјих критика насталих у периоду април-мај 

 жирирање свих приспелих радова 

 додела награда ученицима – завршни сусрет на коме ће деца урадити 

упитник за евалуацију програма 

 Финансијски план 

  плакати (у школи)  

 анкете (пријава и евалуација) 

 књиге (средства у програму) 

 награде (књиге) 

 завршни сусрет (послужење) 

 жири (послужење) 

 Књиге као средства у програму 

За реализацију програма и његово несметано спровођење неопходно је обезбедити 

одређени број оних књига које деца треба да читају и оцењују. Како се током 

године читају 4 наслова, неопходно је  школској библиотеци обезбедити сваки 

наслов у  3 примерка (минимум). 

 Структура набавке књига 

 Спонзор (минимум: 4 наслова х 3 примерка х 4 разреда= 48 књига) 

 Издавач (4 наслова  за стандардне и 5 наслова за специјалне награде = 9 

књига) 

 Књиге које набавља  спонзор (финансијер) програма постају трајно власништво 

школске библиотеке. На тај начин, по завршетку програма,  фонд школске 

библиотеке, бива обогаћен за 48 нових књига.   Средства која спонзор треба да 

обезбеди за овај програм износе 24.000,00 динара. (Претпостављена цена књиге је 

500,00 динара.) 

 Књиге као награде 

Број књига-награда зависи од пропозиција награђивања: програм обухвата 4 

наслова и 4 разреда. Предвиђено је додељивање једне стандардне награде за сваки 

наслов – Оштро перо. Додељује се и 4 специјалне награде – Најхрабрије перо, 

Најозбиљније перо, Најоригиналније перо, Најталентованије перо) и једна награда 

за најбољу критику целокупног програма Оштро перо – Најоштрије перо. Укупан 

број књига потребних за награде износи 9. Финансијер је Издавач. 

 Оправданост програма 



 Искуство школских и библиотекара јавних библиотека показује да се ученичка 

популација узраста од 10 до 14 година интересује за књигу и читање само онолико 

колико јој то школске обавезе намећу: мали број ђака поменутог узраста учествује 

у ваннаставним активностима које у свом фокусу имају књижевност. Криза 

читања као темељни проблем младе популације, и из ње генерисана криза 

читалачког укуса реални су проблеми са којима се сусрећу школа, библиотека и 

целокупна јавност. Акција Читалачка значка ангажује поменуту популацију, али 

знатно мање но што је то случај у млађим разредима: јасне пропозиције и обимно 

градиво захтевају озбиљнији рад, те се број учесника у овом програму осипа како 

се иде ка старијем узрасту основне школе. 

Претпоставка је да се оваква ситуација може превазићи само програмом који би за 

децу био провокативан како својим садржајем, тако и формом, и који не би био 

превише амбициозан кад је дечји ангажман у питању. У светлу овога, 

искристалисало се мишљење да би им (деци) актуелна дечја књижевна 

продукција, српска или преведена, понудила занимљив садржај, а да би форма 

дечје књижевне критике – писана без присиле, оквира и планираног очекивања – 

била довољно провокативан медиј да пожеле да проговоре својим гласом. 

Истовремено, школске библиотеке оскудевају у насловима актуелне дечје 

продукције те би се одговарајућим програмом популарисала књижевност и 

прискрбио одређен број нових наслова за потребе школских библиотечких 

фондова. 

 Циљеви 

 афирмација читања  

 развијање дечјег критичког мишљења  

 развијање способности текстуалног изражавања критичког мишљења 

 развијање дечјег читалачког укуса 

 увид у дечје критичко мишљење о текућој књижевној продукцији (избору) 

 промена набавне политике у библиотекама основних школа 

 усаглашавање набавне политике са дечјим потребама 

 набавка актуелних наслова продукције за децу 

 поштовање естетског критеријума у одабиру 

 јачање аутономије школског библиотекара у пословима набавке књига 

 боља координација управљачких структура школа и школских библиотекара 

у планирању дугорочне системске набавке 

 Мисија: стварање детета које жели да чита  и које ће потребу за читањем 

сачувати за цео живот. 

 Активно читање и рефлексија о прочитаном модел је којим се негује постојећи 

млади љубитељ књиге основношколског узраста, али и формира нови. Аутономно 

критичарско мишљење у том узрасту, као позитивна провокација, услов је за 



формирање читаоца који ће и у својој каснојој доби бити конзумент културних 

добара.  

. 

Резултати 
 На фејсбук-страници Библиотека ОШ „Ратко Митровић“(Оштро перо), налазе 

се детаљније информације о награђеним радовима и све дечје критике. Овде смо 

издвојили награђене. 



Пробрани ученички радови из првог круга акције “Оштро перо” 

 



 



 



Награђени ученички радови из другог круга акције “Оштро перо” 

 



 



 



Награђени ученички радови из трећег круга акције “Оштро перо” 

 



 



Награђени ученички радови из четвртог круга акције “Оштро 

перо” 



 



 



Позив на сарадњу 
Колеге наставници и школски библиотекари који желе да се у следећој школској 

години укључе у пројекат како би прерастао у међушколски, могу да попуне овај 

образац. 
следи образац за онлајн пријављивање – име и презиме, и мејл , школа... 

РАЗГОВОРИ 

Милутин Тасић у сенци великана 

 

Мира Меглић 

 ОШ „Иван Милутиновић“ Вишњица, Београд 

 mira.g.meglic@gmail.com 

. 

Милутина Тасића сам упознала недавно. Радо је пристао да буде гост у мојој школи 

и да ученицима млађих разреда представи своју  књигу Српски великани поезије 

за децу. Поред занимљивих прича из живота Јована Јовановића Змаја, 

Драгана Лукића, Душана Радовића и Мирослава Антића, Милутин Тасић  је 

подсетио ученике  и на незаборавне стихове песника које ониволе да рецитују и 

које обрађују на часовима. 

Гостовање сваког писца у школи усмерава пажњу ученика на тему књиге, али и на 

личност самог писца. Деца увек желе да сазнају како се почиње са писањем и како 

се усавршава та вештина, као и о животу самог аутора. 

Дуго присутне књиге Милутина Тасића на полицама моје библиотеке нису ми 

давале податке о аутору, о његовом животу и раду. Гостовање је било  добар повод 

да сазнам нешто више. Тако је настао и овај интервју. 
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Милутин Тасић у дружењу са ученицима 

 До сада сте написали преко четрдесет романсираних 

биографијa знаменитих  Српкиња и Срба. Шта Вас је то 

определило да пишете о животу наших значајних стваралаца, који 

су својим радом и идејама исписивали историју српског народа? 

 - Невероватно је,  али истинито, да се у српској књижевности до сада није јавио 

списатељ који би у корист наше деце приказао живот и рад знаменитих Српкиња и 

Срба. Наравно да је таква књига изузетно значајна за свако дете, да на примерима 

наших великана гради и своју будућност. Како сам педагог по струци, од првог 

разреда Учитељске школе у Београду, преко студија књижевности и рада у Заводу 

за уџбенике Србије, није ми било ништа необично да се прихватим овога посла, 

како се показало, врло успешно. Уз некакав таленат и способност да проучавам  

озбиљну литературу и претачем је у текст прихватљив деци, моје су жеље и намере 

постале стварност. 

 Скоро четрдесет година сте били уредник наставних  средства у 

Заводу за уџбенике, а такође и аутор разноврсних прилога  у 

бројним листовима и часописима за децу. Било би интересантно да 

направите паралелу ондашњег и данашњег школства и односа 

државе према просвети. 

- Мислим да стање данас у просвети далеко заостаје за оним што смо ми постигли. 

Нисмо имали ни једног неписменог – сада их имамо преко милион. Какав успех у 

уништавању нације! 
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 Сваком Вашом књигом представљена су по четири великана. Да ли 

ту има неке симболике? 

- Ако је и има, сасвим је случајна. То су у почетку биле књиге у којима је 

представљена само једна личност. Када су наступила оваква времена, издавач ме је 

упитао могу ли од четири књиге да сачиним једну. Дај шта даш, помислио сам, 

јер је наша издавачка делатност више година била на нули (као и данас) па је тако 

настала књига  Животописи српских великана, са казивањима о Светом Сави, 

Доситеју, Вуку и Његошу. Како је књига свесрдно прихваћена, договорено је да  

даље радим књиге о српским великанима науке, уметности, о романтизму, 

реализму,  знаменитим женама… 

 Ваше књиге, испричане искричаво, а ипак засноване на 

историјским списима и провереним чињеницама, почињу са 

стожерима српске духовности: Светим Савом, Доситејем, Вуком и 

Његошем, који су отишли у свет да на другим  изворима културе 

просветле себе, како би могли просвећивати друге. Да ли је то нека 

наша судбина, или нешто друго? 

- Не знам да ли је то наша или њихова судбина, или је нешто што је духовна 

особина наших људи, само знам да су данас наши умови отишли да служе другима. 

Можда је и то судбина – можда судбина малог даровитог народа. 

 Нисте заборавили ни „Знамените српске жене“,  Десанку 

Максимовић, Милену Павловић-Барили, Милеву Марић и Жанку 

Стокић. А шта је са другима? Мислите ли да на нашим просторима 

није посвећено довољно пажње заслужним Српкињама, да је 

њихов допринос српској историји и култури скрајнут? 

- Написао сам две књиге у којима су животописи осам знаменитих Српкиња. То је 

само почетак. Поред оних које сте поменули, у књигама су још и Исидора 

Секулић, најумнија Српкиња, Надежда Петровић, највећи патриота, 

Ксенија Атанасијевић, прва жена доктор филозофије и прва жена доцент 

на Београдском универзитету, Љубица Марић, изузетно 

талентована композиторка. 

 У „Српским великанима науке“ говорите о  Николи Тесли, 

Милутину Миланковићу, Јовану Цвијићу и Михајлу Пупину. Који 

је од њих највише задужио Србију? 

- Сва четворица задужила су цео свет. Да није било Теслиних проналазака – 

фабрике, бродови, телефони,  телевизија… Милутин Миланковић је на списку 

петнаест најзначајнијих светских научника. Многи су географски термини у 

разним језиима српског порекла, јер их је Цвијић први употребио. Захваљујући 

Пупиновим калемовима, светска телефонија се развила пре сто година… 

 Да ли сте лично познавали неког од великана о којима сте писали? 



- Од великана о којима сам писао, једино сам боље познавао Драгана Лукића. Као 

деца, живели смо у истом крају, на Пашином брду, али се нисмо познавали, иако 

смо се санкали и грудвали у истој улици. Било је много деце која су се, нарочито 

зими, окупљала на санкању. Први пут видео сам Драгана Лукића у згради 

Учитељскe школе у Београду. Као да га данас видим! Силазио је низ степенице са 

дневником под пазухом. Био је професор српскoг језика у школи за васпитаче, која 

се налазила у истој згради. Много касније, када је постао познат песник, ишли смо 

на Змајеве дечје игре. Он је био учесник у програму, а ја само посматрач. У животу 

се дешавају многе необичне ствари. Драган Лукић и ја смо били суседи и 

последњих десет година његовог живота на Новом Београду. Више пута сам га 

посетио и разговарао са њим и његовом супругом Душицом. Показивао ми је 

књиге својих песама и причао како су неке од њих настале. Било је лепо дружити 

се са Драганом. Занимљиво је  причао  о књижевницима са којима се дружио. 

Песник Душан Радовић био му је  кум. 

 Да ли Срби умеју да поштују рад својих изузетних стваралаца? 

- Недовољно. Мада, многе школе и друге установе носе њихова имена, постоје дани 

када се прославља њихова заслуга. Мислим да може више, а нарочито боље. 

 Вештим приповедањем, складним одабиром  детаља којим ткате 

штиво, свака прича посебну пажњу привлачи својом особеношћу и 

топлином. Који је великан оставио посебан утисак на Вас и због 

чега? 

- Свети Сава. Сачувао је српство ! Доситеј, поставио пут којим треба ићи. Вук је 

створио средства, која треба користити на том путу, а Његош све то заједно. Многи 

научници и уметници пронели су глас српства у области уметности и науке. О томе 

је било речи. 

 Водећи  читаоце кроз занимљиве садржаје, преко одређених 

личности, које су оставиле трага у времену, нижете нове приче и 

стварате нова поглавља. Које су  заслужне личности сада на реду? 

- Има изузетних песника, на пример, Војислав Илић или Јован Дучић; 

приповедача: Домановић, Кочић, Ћипико, Матавуљ; сликара: Предић, 

Шумановић; жена: Милица Српкиња, Мина Вукомановић… Ускоро треба да изађе 

књига „Велики пријатељи Срба“ о странцима који су доприносили српској култури 

тиме што су са њом упознавали Европу, казивали о њеној историји,  помагали 

Србији и српском  народу када им је било најтеже.  Јохан Волфганг Гете први је 

упознао учену Европу са српским народним стваралаштвом. Леополд Ранке први 

је, 1828. године, написао „Српску револуцију“,  историју Првог и Другог српског 

устанка. Феликс Каниц је готово пола века обилазио  Србију, упознао је и оставио 

књигу блага вредну са описима и сликама „Србија, земља и људи“.  Пуковник 

Николај Рајевски погинуо је као руски добровољац на тлу Србије у Српско-турском 



рату. Елизабет Рос, шкотска лекарка, дошла је у Србију када је људима било 

најтеже. Позната као Српска светица, лечећи тифусаре, умрла је у Крагујевцу од 

тифуса 1915. године. Арчибалд Рајс, криминолог, професор универзитета у Лозани, 

дошао је у Србију 1914. године  и упознао свет са невиђеним злочинима које су 

чинили Аустријанци, Мађари, Немци и Бугари.  Холанђанин, хирург Аријус ван 

Тинховен, од Холандије, па преко Русије, Турске и Бугарске, дошао је у чувену 

Ваљевску болницу и готово даноноћно оперисао рањенике. Немачки војник Јозеф 

Шулц одбио је да стреља заробљене партизане у Смедеревској Паланци и био 

заједно са њима стрељан. Дијана Будисављевић, Аустријанка, удата за Србина, 

спасила је дванаест хиљада српске деце у Хравтској за време Независне државе 

Хрватске. Хвала им! 

 Ваше књиге су окренуте даљој и ближој прошлости. Да ли имамо и 

данас заслужне ствараоце, које бисмо могли назвати великанима ? 

- То ће моћи да каже неко у будућности. 

 Шта је основна порука младим читаоцима? 

- Није фраза. Бити радознао, и волети свој народ и своју домовину, као што су били 

радознали жене и људи, о којима сам писао,  као што су они волели српство… 

 Ове године се навршава 200 година од како је Доситеј Обрадовић 

постао први министар просвете. Пошто је о Доситеју  доста 

написано, а Ви одлично познајете ту тематику, можда бисте нам 

могли предочити нешто интересантно, или рецимо шаљиво, неку 

анегдоту везану за његов живот и рад? 

- Био Доситеј код Карађорђа на слави. За  славским столом, Доситеј је причао о 

лепотама Србије и Шумадије, а гости су га питали о другим земљама кроз које је 

проходио и у којима је боравио. Полазећи сутрадан за Београд, Доситеј на 

растанку, помало се шалећи, затражи од Карађорђа да му да пасош, који добијају 

сви други, када крену на пут. Теби не треба да се пише пасош – одврати му 

Карађорђе. – Ти прође толике народе, па ти не би ништа, зар у српској земљи да не 

можеш? Срећан теби пут, а ко ти затражи пасош, пошаљи га, којекуде, мени, да му 

га ја напишем. 

 Како  видите будућност књиге у вези са све већом  употребом 

интернет садржаја? 

- Читаће се увек, из књиге или са екрана, а има и других облика. Будућност читања 

је светла.  

. 

Још нешто о Милутину Тасићу 

 Милутин Тасић је рођен 8.новембра 1935. године у селу Долно Косоврасти код 

Дебра у западној Македонији. Основну школу и нижу гимназију завршио је 



уБеограду и Скопљу, а учитељску школу и студије књижевности у Београду. 

Својрадни век провео је у Заводу за уџбенике, као уредик за наставна средства, 

која је пројектовао са многим истакнутим теоретичарима и практичарима, од 

врснихучитеља до професора универзитета. 

 

У друштву са књигама и са својим књигама 

Упоредо са тим послом, писао је књиге, романсиране биографије знаменитих Срба: 

„Запис о Светом Сави“, „Приповедање о Вуку“, „Казивање о Његошу“, „Слово о 

Доситеју“, и „Повесница о бици Косовској“, које је објавило Издавачко предузеће 

„Вук Караџић“, аНИЛ из Земуна је објавио биографије Светог Саве, Доситеја, Вука 

и Његоша. Књиге су изашле као комплет са паралелним српско-енглеским и 

комплет са српско-немачким текстом, намењене читаоцима у дијаспори. БМГ је 

издао књиге о Светом Сави, Доситеју, Вуку и Његошу, као и роман  о Косовској 

бици. Издавачка кућа „Букленд“ објавила је Тасићеве књиге о великанима: 

Животописи српских великана, Великани првог српског устанка, Српски великани 

науке, Српски великани уметности, Знамените српске жене,Великани 

српскогромантизма, „Великани српског реализма, Српски великани државности, 

Српски великани поезије за децу, Српски великани драме, Тесла: Од Смиљана до 

вечности и Приче из детињствавеликих. „Паидеиа“ из Београда издала 

је Доситејеву биографију преведену на француски језик ”La vie de Dositej”, а „Бук-

Марсо“ роман о животу деце на периферији Београда за време немачке окупације 

„Лептиренећемо да убијамо“. Штампане су  и три књиге за најмлађе читаоце – 

Приче издетињства великих. 

http://casopisbibliotekar.files.wordpress.com/2011/05/tasic.jpg


Књиге Милутина Тасића, писане са заводљивом лакоћом, занимљиво и поучно, 

показују вештину приповедача да представи историјско штиво на разумљив и 

привлачан начин, поготово млађим читаоцима. Мислим да заслужују  место на 

полицама школске библиотеке. 

САРАДЊА 

Електронски курс за ученике о 
медијској писмености 

 

Зорица Смиљанић 

 ОШ “Павле Савић” Београд 

zorica.figurica@hotmail.rs 

.  
Међушколски пројекат реализован путем 

платформе за електронско учење Мудл 
Први пут у Србији су наши основци имали прилику да учествују на међушколском 

електронском курсу који је трајао десет недеља, од 15. јануара до 25. марта 2011. 

Шест школа је пријавило своје ученике и наставнике. Временом, много их је 

одустало или посустало. Више од 70 учесника је почело, а до краја је остало 30. 

Најистрајнијих 18 ученика су постали МЕДИЈСКИ ПИСМЕНИ. 
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платформа за електронско учење 

Курс није био лак. Током три месеца сваке седмице постављана је нова лекција (о 

медијима, о медиској писмености, о књизи, о периодици, о стрипу, о фотографији, 

о радију, о телевизији, о филму и о дигиталним медијима) и по неколико задатака, 

подељених на обавезне, изборне и додатне задатке. Повратне информације су 

ученици добијали одмах, а коментаре у току дана или крајем недеље, кад се 

заврши лекција. Лекције су биле различитим алатима приказиване (презентација, 

филм или текст са уметнутим питањима). Разнолика питања су или директно 

везана за текст лекције, или су везана за животно искуство или се тражило да дају 

своје мишљење, закључак. Радили су углавном индивидуално задатке, али је било 

и групних задатака (са члановима из исте школе или из различитих). Неки задаци 

су захтевали хибридну наставу (са наставником се договара уживо, а онда сами 

извршавају задатке на курсу). Ученици су имали прилику да испробају различите 

алате за учење: тестове, форум, причаоницу, ворд, веб-квест (проучавање сајтова), 

дневник, блог, вики, речник и базу података у коју додају своје коментаре. 

Завршни задаци и сурет уживо 
Последњи задатак је био практична реализација наученог – одабрати медиј и тему 

и у својој групи у школи урадити завршни рад. 

1. ОШ „Свети Сава“ из Бачке Паланке је радила филм и тему: Филмска 

продукција и анализа уметничког филма “Лет изнад кукавичјег гнезда”. 

2. ОШ „Ђуро Јакшић“ из Орешковице је радила телевизију и тему: Пародија 

садржаја телевизијских програма неких ТВ-станица у емисији „Милкина 

плетеница“. 

3. ОШ „Павле Савић“ из Београда је радила филм и тему:Популарисање 

библиотеке и књиге у кратком филму “Пљачкаши библиотеке”. 

4. ОШ “Ратко Митровић” из Београда је радила фотографију и тему: фото-прича 

о школском читалачком пројекту “Оштро перо”. 

5. ОШ „Жарко Зрењанинј“ из Новог Сада је радила дигиталне медије и тему: 

Квиз „Да ли знаш да постанеш милионер?“ 

    

Филмић са завршног сусрета може вам дочарати утиске са за завршног сусрета: 
http://www.youtube.com/watch?v=ev7jBxuPHXY 

Завршни сусрет је био у Новом Саду 9. маја, у ОШ “Жарко Зрењанин” где су сви 

тимови приказали своје радове, сви ученици добили дипломе, а најбољи и награде, 

упознали се међусобно и однели кући лепе утиске. Да би овај курс био на висини 

задатка, да би се коначно ставила тачка, ученици су испунили и један упитник, а 

неки се укључили и на започету тему о завршном сусрету на форуму. 

http://www.youtube.com/watch?v=ev7jBxuPHXY


Све је ово осмислила, започела и „заразила“ поједине наставнике – Славица 

Јурић,  и сви се надамо да ће следеће године бити нова тема и нови курс за 

ученике. Већ смо видели да постоји недоступан курс за ученике: Креативно 

писање. 

Уколико и ви, драге колеге, желите да се следеће школске године укључите у нашу 

малу дигиталну школу, а можете бити наставник или стручни сарадник, јавите се 

попуњавајући образац: име и презиме наставника, и мејл, веб место... 

 

Интеракција јавне и 
школске библиотеке 

 

Славица Томић-Голубовић 

 Гимназија, Младеновац 

slavicagolubovic@yahoo.com 

Ауторка је о овој теми излагала на трибини школских библиотекара у 

децембру 2010. у Београду 

Оно што је по природи ствари заједничко јавној и школској библиотеци то је 

књига и њени корисници, с тим што школски библиотекари заједно са наставници 

књижевности као учесницима у васпитно-образовном процесу, различитим 

облицима рада и методама, прилазе индивидуално и колективно ученицима, буде 

интересовања према књизи, проширују њихове културне видике, образују будуће 

читаоце који ће знати да препознају шта је ваљано, који ће бити заинтересовани за 

рафиниране вредности, и који ће имати потребу трагања за озбиљним садржајима, 

двосмисленим и вишезначним порукама, богатим осећањима, супротностима, 

дилемама, делима са посебном поетском и естетском вредношћу, истовремено их 

оспособљавајући да самостално раде на свом образовању. 

Познато је да млади читаоци, углавном, имају према књижевном делу субјективно-

емотивни однос, што проистиче из њиховог сиромашног знања и скромног 

искуства. Они примају најчешће оно дело које им омогућава да се идентификују са 

уметничком садржином, која се, истовремено, поклапа са њихвим узрасним 
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осећањима и виђењем света. А разлог лежи у психолошко-социјалном механизму 

пројекције својих потенцијалних побуда и идентификације са ликовима и 

догађајима. Зато се исправан однос према писаној речи код ученика мора неговати 

да би  прихватали вредне садржаје, емотивно их доживели, мисано сагледали тј. да 

изађу из оквира само емотивне рецепције и пређе на когнитивну. Књига није само 

извор информација, него и емотивно-спознајни доживљај. Она изоштрава моћ 

расуђивања, повећава интелектуалну покретљивост и вербалне способности. 

Јавне библиотеке својим програмима и културном политиком, такође имплицитно 

остварују образовно-васпитни процес, а надасве пружају спектар разноврсних 

могућности својим читаоцима. Зато је питање библиотека и њихових читалаца 

важно за стварање интересовања за разноврсне садржаје књижевне и некњижевне, 

за развијање укуса, изградњу односа према свету, за читање и правилно схватање 

прочитаног, а изнад свега за развијање љубави према књизи. 

Уколико ми као библиотекари не афирмишемо праве вредности путем књиге, своје 

културне понуде и цело друштво не делује на прави начин, добићемо масу људи 

примитивног укуса, који прихватају површну културу, често сурогат правих 

вредности – кич и шунд, људе који вегетирају и супротстављају се свему што је 

креативно моћно, јер су неспособни за сублимацију, прихватјући културу масе: 

ријалити, јефтину забаву, спектакл, игру, све оно што се једноставно перципира и 

што је лишено суптилности. 

Што се тиче делотворности наше акције, какав и колики ће бити литерарни 

интерес ученика, читалаца, зависиће и од њихове психолошке предиспозиције, 

интересовања, наставе књижевности и целокупног васпитања и образовања 

младих кроз које су прошли, као и утицаја у окружењу и друштву. 

За праву сарадњу школских и јавних библиотека, по мом мишљењу, веома је 

важно да постоје извесни предуслови. Школска библиотека је несамостална она је 

саставни део школе што значи и поред спремности библиотекара за разне 

активности, зависи понекад од воље директора, колега и ученика, а насупрот томе 

јавна библиотека има своје културне програме и своје читаоце различитог узраста 

и профила. Важан фактор је и ко води јавну библиотеку, какви су афинитети 

директора јавне библиотеке и колико је спреман за сарадњу. Ако се повољно 

остваре сви предуслови онда је могућа лепа сарадња. У мом конкретном случају 

она се одвија у два правца на институционалном и на личном плану. 

Већ годинама у нашој школи Гимназији у Младеновцу на почетку школске године 

се врши акција уписа ученика у градску – матичну библиотеку ”Деспот Стефан 

Лазаревић” која је саставни део Библиотеке града Београда, тако да је  један број 

ученика члан матичне библиотеке. 

С обзиром на то да матична библиотека има богатију и разноврснију културну 

понуду од школске библиотеке, преузимани су извесни садржаји, па у 



младеновачкој гимназији су гостовали предавачи, чији је долазак организовала 

матична библиотека, попут професора са Гете-инситута који је одржао предавање 

у гимназији и дао ново светло тумачењу Фауста. И обрнуто. Прошле године је 

гимназија успоставила сарадњу са Руском школом у Београду, организовала 

програм за руског аташеа за културу и друге руске госте и ученике и при том је 

укључила у сарадњу и управника библиотеке Јасмину Чабрило. 

За све интересантне програме у матичној библиотеци гимназијалци се 

обавештавају, подстичу и организовано одлазе у библиотеку као публика. 

Библиотека ”Деспот Стефан Лазаревић” сваке године организује такмичарску 

песничку и прозну манифестацију под називом ”Шумадијске метафоре”, која се по 

значају проширила на републичке просторе, наши ученици у оквиру те 

манифестације имају свој конкурс за ученике основних и средњих школа. Они 

учествују својим радовима на конкурсу, а победницима, уз имена већ зрелих 

писаца и песника, се објављују радови у зборнику под називом ”Шумадијске 

метафоре”. Саму завршну манифестацију и проглашење победника гимназијалци 

организовано посећују. 

Сарадња школске и јавне библиотеке је за мене увек била најнормалнија и 

најприроднија ствар. Моја лична сарадња је, на пример, ове године у уређењу 

књиге у издању наше матичне библиотеке и у неким другим видовима културне 

сарадње, попут учествовања у писањау статута и програма за књижевни клуб, а на 

иницијативу матичне библиотеке. Такође уз помоћ Јасмине Чабрилоконституисан 

је  Општински актив школских библиотекара и у прво време наши састанци су се 

одржавали у матичној библиотеци. 

Као бивши вишегодишњи главни и одговорни уредник часописа ”Култура 011”, 

могу рећи да сам прву промоцију часописа одржала баш у Библиотеци града 

Београда. А да не говорим о свим оним више година стицаним знањима везаним за 

библиотечко пословање које сам добила на семинарима у БГБ, и о корисној 

размени искустава на свим састанцима на којима су се редовно окупљали 

председници општинских актива школских библиотекара. На крају и идеја за 

оснивање ДШБС потекла је у просторијама БГБ. 

Наравно, сем овога што сам навела, сарадња може да буде и већа. На пример, у 

гимназији је недавно завршен конкурс за најбоља ученичка литерарна остварења, 

била сам члан комисије, у току ове недеље у школској библиотеци ће се 

организовати проглашење и читање најбољих радова. Такав програм би се могао 

одржати и у нашој јавној библиотеци, као и дебате које организујем са ученицима, 

уколико је то у складу са програмом и концепцијом матичне библиотеке. 

Могућности постоје, а колико ће све то допринети читаности књига, не знам, мада 

мислим да је најважније да школски и јавни библиотекари, пре свега, добро 



обављају свој посао, да отворено сарађују, јер је то обострани интерес, па се надам, 

 да ће и резултати бити у већој читаности књига. 

СТАТУС ПРОФЕСИЈЕ 

Мисија библиотекара 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Есеј Ортеге и Гасета можете и преузети: Мисија библиотекара_Хосе Ортега и Гасет 

Поштоване колеге, волели бисмо да оставите своје коментаре о есеју Ортеге и 

Гасета. Остављањем својих коментара, утисака и промишљања, учинићете наш и 

ваш часопис интерактивним. 

2 реаговања » 

1. Зорица Смиљанић | 22. мај 2011. у 10:41 | Уреди 

Шта сваки библиотекар треба да зна 

Прва чињеница коју сви библиотекари треба да знају јесте да се без библиотеке 

врло лако може одржавати настава. Библиотека није неопходна. Доказ је то, што се 

не тражи замена кад библиотекар није у школи или оде на боловање. Доказ је и то 

што се у библиотеку често шаљу људи пред пензијом, изморени и безвољни. Доказ 

је и то што се у неким библиотекама само издају лектире, а то може да ради и 

спремачица, док у неким школама уопште нема библиотеке. Питам се да ли би се 

организовали штрајкови када би се и све јавне библиотеке затвориле или укинуле. 

Кад то виде или осете они са врха, логично је да ће покушати да уштеде и растерете 

буџет, ослободе простор и укину библиотекаре. 

Друга чињеница је да једино ми, библиотекари, можемо библиотеку учинити 

неопходном, јер она то треба да постане. Дошло је ново време. Пролази ера 

информација и долази време знања. Наше школство има пуно проблема, 

промашених инвестиција и лоших програма. Нашем образовању су библиотеке 

потребне. Ако се све информације сливају у библиотеку, а исто тако и излазе из ње, 

ако се сва нова достигнућа, све нове технологије, сви напредни људи, важне 

личности…концентришу и окупљају око библиотеке, ако је у библиотеци увек као у 

кошници, онда се ситуација мења. Они са врха ће се можда и застидети ако се не 

укључе у процес напретка и позитивних настојања. 

Трећа чињеница је да морамо да се боримо и да стварамо ситуације које иду нама у 

прилог. Наш успех је велика читаност као и велика посећеност библиотека. Нико 

нам то неће предложити или поклонити иако има много пријатеља библиотеке, 

културе, напретка. Удруживање школских и јавних библиотека је добар пут. 

Четврта чињеница је да имамо велике и моћне конкуренте (непријатељe) – 

Интернет, ТВ и индустрија забаве. Било каква борба против њих је унапред 

изгубљена битка. Боље их је придобити и искористити њих за свој напредак. Ако их 

имамо у библиотеци, направили смо значајан корак. Ако их понудимо на 

коришћење, отворили смо врата библиотеке, а ако још и каналишемо њихову 

употребу, сачували смо библиотеку и посао, а друштву смо помогли да оснажује и 

унапређује своје потомство. Књига у штампаном формату ће можда и нестати, али 

http://casopisbibliotekar.files.wordpress.com/2011/05/d0bcd0b8d181d0b8d198d0b0-d0b1d0b8d0b1d0bbd0b8d0bed182d0b5d0bad0b0d180d0b0_d185d0bed181d0b5-d0bed180d182d0b5d0b3d0b0-d0b8-d0b3d0b0d181.pdf
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/05/22/%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0/#postcomment
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/05/22/%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comment-2
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=2


библиотека и библиотекара не сме да нестане. 

Моје скромно мишљење је да читање мора да буде и принуда и избор, слично 

спорту. Сви умеју да читају и сви треба да знају колико добро читају. Да би боље 

читали, морају да вежбају. То је принуда. Они који боље умеју, и воле да читају, 

треба да се такмиче, да покажу то што знају. То је избор. Да би за ове активности 

били мотивисани, мора им се понудити одговарајућа награда, изазовна могућност. 

Увек морамо да размишљамо ко шта добија, јер као библиотекари имамо дужност 

да посматрамо проблеме свеобухватно, одозго и да их решавамо на дуге стазе. Ако 

деца и млади воле Интернет, ТВ, забаву, славу, онда ми то треба да им понудимо 

као награду за оно што је теже – читање. 

Одговор 

2. Кристина Јокић | 22. мај 2011. у 19:45 | Уреди 

DRUGI ŽIVOT KNJIGE 

Pomisao na bibilioteku vodi nas pravolinijskim putem ka mnoštvu polica po kojima su 

popakovane knjige od kojih mnoge godinama kopne pod prašinom i belegom vremena. 

Ista nas pomisao nagoni da radnika takve jedne „institucije“ vidimo neizbežno kao 

namrgoĎenu staricu koja, pogleda uprta u Vas, podrazumevano drži kažiprst preko usana 

zaklinjući Vas na tišinu. Iza ove slike, za mnoge, ne ostaje ništa više! 

Biblioteka donekle to i jeste! Zbir mnogobrojnih knjiga i „starica – mudrost“ koja bdi nad 

njima. 

Ali, kada sednete sa druge strane stola, nevelikim naporom uvidite da postavka stvari i 

nije tako jednolična i da to zasigurno ne sme ni biti. 

Kao srećna okolnost nametnuo Vam se rad u školskoj biblioteci ubrzo nakon završenih 

studija. Čim se dogodilo da ste postali školski biliotekar, najpre preispitujete svoje 

poimanje sreće! Zatim Vam se po pameti mota čuveno Sokratovsko Scio me nihil scire i 

jedine emocije koje možete da konkretizujete i imenujete u tom trenutku su strah i 

zbunjenost. Svemu prethodi i osećanje jednoličnosti, dosade i monotonosti, jer ste 

godinama verovali da je posao biliotekara isključivo u razmeni knjiga, u čemu nema 

ničega šarenog i naročito zabavnog. 

MeĎutim, susret sa knjigom, u trenutku kada ste postali školski bibliotekar, menja se 

suštinski, menja se značajno i menja se sasvim neočekivano. UviĎate da pored života u 

knjigama, priča, ideja, likova, sukoba, peripetija, postoji i život knjige mimo njenog 

http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/05/22/%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0/?replytocom=2#respond
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/2011/05/22/%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comment-3
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sadržaja. Vaša prva neophodnost jeste da razumete upravo taj drugi život: da naučite i 

sebe i učenike da knjigom rukujete na jedan sasvim drugačiji način. Kao problem se 

dakako nametne i nedostatak literature koja Vam može pomoći da se dodatno obazujete 

kao školski bibliotekar. Korak po korak, i to se da reštiti, u saradnji sa starijim, iskusnijim 

kolegama. 

Kada se odoli tim prvim udarima straha od nedovoljno poznatog, shvatite da posao 

bibliotekara može biti naročito kreativan i da u mnogome ta kreativnost zavisi od Vaših 

stremljenja i nastojanja. Mogućnost upoznavanja učenika sa knjigom je raznolika i sve 

samo ne jednolična i monotona. Time ste pobegli od ljutih predrasuda i obrisali sebi 

prostor u kome sada možete neometano da stvarate i svaku knjigu ponaosob pretvotite i 

prepričate svojim delima. Književne večeri organizovane u ureĎenom prostoru školske 

biblioteke, bibliotečke sekcije i edukativne radionice, oduvaće prašinu sa zaboravljenih 

knjiga i srušti mit o nezadovoljnoj starici sa početka ove priče. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Интензивно 

 

ВеснаГошовић 

 ОШ “Ђорђе Крстић, Београд 

 vesnagosovic@live.com 

  Семинари за школске библиотекаре 
одржани у текућој школској години уз 

подршку ДШБС 
У току ове  школске године, уз подршку ДШБС, одржана  су два акредитована 

семинара посвећена стручном усавршавању школских библиотекара. То 

су: Смотра стваралаштва школских библиотекара (кат. бр. 037/2011), 

обавезни физички једнодневни семинар, и Школске библиотеке пред изазовима 

информационог друштва (кат. бр. 040/2011), изборни електронски семинар у 

трајању од 6 седмица и са завршним сусретом уживо. 

mailto:vesnagosovic@live.com


Смотра стваралаштва школских библиотекара 
Семинар Смотра стваралаштва школских библиотекара одржанје 25. октобра у 

Новом Саду, на Светски дан школских библиотекара. Претходила су му два 

конкурса који су објављени у Просветном прегледу и на Интернет-сајту ДШБС: 

конкурс за доделу награде “Мина Караџић” за библиотеке и библиотекаре који 

остварују натпросечне резултате и конкурс за најбоље примере из праксе школског 

библиотекарства у Србији који су презентовани на семинару. 

Замишљена као  саборно окупљање библиотекара, међусобна размена искуства и 

знања и промовисање узорних примера праксе школског библиотекарства у 

Србији, Смотра је одржана у радној и свечаној атмосфери, у којој су библиотекари 

из различитих крајева Србије искористили прилику да јавно презентују свој рад и 

за њега добију подршку и признање од својих колега. 

Семинар је окупио велики број школских библиотекара из различитих делова 

Србије. У уводном делу одржана су два пленарна стручна предавања о актуелним 

темама, док су у другом делу семинара презентовани примери добре праксе 

одабрани по конкурсу. 

На крају  семинара учесници су вредновали програм  попуњавањем два упитника: 

типског  упитника (ЗУОВ) и интерног (Какву бих Смотру желео да имам).  

Подаци добијени из оба упитника сведоче о високом степену задовољства 

полазника програмом и начином организације семинара. Као посебне вредности 

овог семинара полазници су у највећем проценту истакли: свечану и радну 

атмосферу, велики број демонстрираних примера добре праксе и учење путем 

међусобне размене резултата и искустава. 

Уверења о  завршеној обуци у оквиру 8 сати стручног усавршавања добила су 74 

школска библиотекара. 

Ауторке семинара сматрају да је програм реализован у потпуности и по плану. Као 

посебне вредности истичемо: разноврсност тема које су обрађене кроз програм, 

одзив школских библиотекара на конкурсе и савесно и квалитетно презентовање 

угледних примера из праксе. У анализи садржаја програма, констатовале смо да је 

у презентованим радовима и активностима недовољан значај дат сарадничком 

деловању, као основном квалитету и примарном задатку библиотекара као 

стручног сарадника у школи. 

Школске библиотеке пред изазовима 

информационог друштва 
Школске библиотеке пред изазовима  информационог друштва јесте први 

електронски семинар за стручно усавршавање намењен првенствено школским 

библиотекарима, али и другим заинтересованим наставницима. Општи циљ овог 



програма је припрема школских библиотекара и заинтересованих наставника за 

друштво знања, тј. за информационо друштво, и прихватање концепта доживотног 

учења кроз рад школске библиотеке, као и повећање степена информационе и 

медијске писмености. Програм електронског семинара постављен је и реализован 

у Мудл-платформи за електронско учење у оквиру 10 лекција које су праћене 

одговарајућим задацима и активностима за полазнике. Изучавање лекција и 

израда задатака уз њих имали су унапред прецизирану временску динамику на 

нивоу сваке недеље, јасне инструкције и критеријуме оцењивања. 

Администатори курса били су: Снежана Марковић, Славица Јурић (истовремено и 

аутор две лекције, предавач и модератор курса) и Славица Гомилановић (такође 

аутор две лекције, предавач и модератор). Аутори осталих лекција и модератори 

били су: Весна Гошовић, Мирјана Радовановић, Марија Милосављев и Биљана 

Радовић. 

Задатак ауторског  тима, који је учествовао у изради програма и његовом 

спровођењу, био је да у току трајања курса у сваком моменту пружи техничку и 

сваку другу подршку полазницима. 

Електронски семинар Школске библиотеке пред изазовима информационог 

друштва одржан је у два круга. Први круг је трајао од 18. октобра до 25. новембра 

2010. Завршни сусрет је организован у ОШ „Ратко Митровић“ у Новом Београду. 

На њему је 33 полазника добило уверења о завршеној обуци у овом програму на 24 

сата. 

Други круг обуке реализован је у периоду од 7. фебруара до 19. марта 2011, са 

завршницом у Ваздухопловној академији у Београду. Обуку је успешно завршило 

17 полазника, међу којима су се, уз школске библиотекаре и друге стручне 

сараднике (психолог), нашли и предметни наставници (односно учитељи) из 

неколико школа у Србији. То је дало нови квалитет семинару, поготово у 

сарадничким задацима на форуму и вики-алату, јер је свако задатку приступао из 

своје позиције и са својим предзнањима и искуствима. 

Вредновање 

На крају  оба круга семинара Школске библиотеке пред изазовима 

информационог друштва полазници су вредновали програм преко интерног (он-

лајн) и стандардног (ЗУОВ) упитника. У највећој мери, учесници су курс оценили 

као захтеван и тежак, али користан, инспиративан и применљив. Посебно је добро 

оцењена инструктивност предавача и њихова спремност да у току трајања курса 

помогну полазницима у савладавању лекција и изради задатака. 

Поједине  колеге су имале потребу да своје  утиске о новом начину едукације  

изнесу у току трајања курса, најчешће на форумима који су организовани у оквиру 

сваке лекције или теме. 



 

Школска библиотека и јанаписао/ла Миле Пенков – Monday, 25. 

October 2010., 08:56 

 

Иако резервисан према  интернет – комуникацији, полагано се 

привикавам на овакав облик виртуелног разговора  са доскора тако 

далеким, незнаним колегама. Сем што ће нам помоћи у усвајању нових, 

практичних знања, овај електронски  курс ће омогућити да на једном 

месту  буду људи које повезује професија  школског библиотекара, 

и заједничка жеља за напредовањем. И нехотично, отварају се 

многа егзистенцијална  питања, успостављају везе, откривају  сличности, 

разлике, нуди сарадња, тражи  помоћ. За ово мало времена, три школске  

године, и сам сам се потрудио да развијем своју библиотеку, па и  себе 

као професионалца у новом  послу. Иза мене су учешћа у свим важнијим 

школским активностима, организоване радионице, песнички сусрети, 

филмске  пројекције, трибине, школски лист, секција, 

допуњен и осавремењен  библиотечки фонд, нова аудио-визуелна 

средства… Па и чланство у Друштву  школских библиотекара Србије 

и Библиотекарском  друштву Србије, и шест библиотекарских  семинара, 

брдо литературе. Сада, баш  на овом семинару, први пут сам почео  

размишљати о могућности да у догледно време и званично напредујем 

баш  у овој струци, а не у оној изворној, пошто сам ја званично професор 

југословенске  књижевности и српског језика. 

Једно такво критичко и луцидно промишљање о курсу, настало спонтано у оквиру 

једног од задатака, представља својеврсну веб-евалуацију овог програма. 

Из перспективе  аутора семинара, најбоље на електронском семинару јесте то што 

су постављени високи захтеви пред полазнике, али су и они од себе очекивали 

много и дали највише што могу. Постигнути су циљеви, међу којима су нам 

најбитнији били сарадња и струковно повезивање, професионално оснаживање и 

подизање свести о важности посла школског библиотекара, упркос његовом лошем 

статусу у нашем образовном систему. Низ компетенција је повећано. 

Проблем, али  не и тешкоћу, представљало је то што је семинар захтевао пуну 

ангажованост предавача током свих шест седмица. Известан проблем су нам 

представљали полазници који су одустали, али пошто смо учинили све да их 

укључимо и сазнамо у чему је проблем, мирнији смо, пошто су у питању били 

лични или објективни разлози (пресељење, болест). 

Проблем овог, као и свих електронских семинара, не само код нас, представља то 

што захтева висок степен дисциплинованости и планирање времена полазника. 

Иако време проведено на оваквом курсу у великој мери зависи од техничких 

https://amsprd0202.outlook.com/owa/redir.aspx?C=4fbc2efa86014f098fe3390720e2fa8f&URL=http%3a%2f%2fel-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs%2fuser%2fview.php%3fid%3d75%26course%3d2
http://skolskibibliotekar.blogspot.com/2011/03/blog-post.html


услова и  информатичких предзнања и вештина сваког понаособ, полазници 

најчешће утроше много више времена од сати који им се признају путем уверења о 

завршеној обуци. 

Ауторке семинара Весна Гошовић и Славица Јурић  верују да се 

знање и задовољство  учења не може мерити уверењима и  признатим сатима.  А 

учили смо једни од других, интензивно и са великим задовољством! 

Филм са завршног сусрета другог круга електронског курса: 

http://www.youtube.com/watch?v=MdavI5BvoNA 

ШКОЛСКИ СВИТАЦ 

 

Две кратке приче 

 

Миле Пенков  

 ОШ „ Десанка Максимовић“ Чокот – Ниш 

penkowmile@gmail.com 

  

(Из књиге Дан великих таласа, Ниш, Просвета, 1997) 

Дан великих таласа 
Не умем да пливам. Мој муж мисли да никада нећу научити да пливам, јер то не 

желим изистински, колико треба. А ја му кажем да никада нисам имала правог 

учитеља. И тако, посвађамо се, и он ме остави на миру. 

Увек летујемо на истом месту, једном градићу на југоисточној обали, а често смо и 

на истој, добро нам познатој плажи. Море је тихо и чисто, вода прозирна. Да, и ове 

године све је било тако уобичајено: деца су се играла у песку, а мој муж, велики 

пливач, више се одмарао, уз новине, испијајући пиво за пивом, него што је био у 

води. Ја бих остајала у плићаку, сама, и плутала по површини, препуштала се 

мирном њихању таласа, као у колевци, колико год сам могла да издржим, с рукама 

које су механички праћакале по води. Успевала сам, понекад, да ускладим рад руку 

http://www.youtube.com/watch?v=MdavI5BvoNA
mailto:penkowmile@gmail.com


и ногу и одржим се по неколико минута на води, не додирујући дно. Глава ми је 

при томе била увек у ваздуху, односно уста и нос, и то би трајало све док се не бих 

уморила, и тада би се десило да попијем мало слане воде. Понекад бих заронила, 

наравно, у свом плићаку, неколико метара, и то би било довољно. Ето, и сада, док 

чучим у води и помало скакућем, замишљам да сам жаба па замахујем рукама као 

веслима, а не мрдам се из места, укотвљена као брод, на сигурном. Посматрам како 

они прави пливачи једре по мору, пуни себе, свесни своје снаге, умећа пливања. 

Помало им завидим и желим да будем као они. Али, бојим се, сама, да се 

препустим води, таласима. Зар није боље, безбедније, остати у свом ограниченом 

простору, и ту пливати како се зна, уме, према својим могућностима? А ко може, 

сме, нека се отискује даље, на пучину. Моје пливање, у мом простору, не може бити 

тако добро, савршено, као њихово, али је бар безбедно; знам, не могу се удавити, 

јер осећам дно, мекоћу песка под својим ногама. 

Сада је већ касно поподне, купача је све мање. Само галебови, у паровима. Таласи 

су све већи, уздижу се око моје главе, гурају ме, померају према обали. А ја се 

враћам на своје место и трудим се да будем стабилна. Видим их како пристижу 

један за другим, скоро равномерно, на раздаљини од три – четири метра, 

приближно исте величине, запенушани, бели, са малим заобљењем, силазном 

линијом негде од половине. Пре него што стигну до мене, читава се површина 

уздигне (а и ја с њом) и помера према обали, уз мали хук. Онда решим да се 

припремим, мало боље, за надолазећи талас, чврсто се укопам у песак, стегнем, 

напуним плућа ваздухом и – чекам… А талас ме удара снажно, по грудима, као 

тресак, и ја сам бачена на песак, у плићак. Потом ме исти талас врати и ја се 

тетурам, по инерцији, замахујем рукама да бих се одржала усправном. Можда се 

нисам довољно добро поставила, или сам прерано испустила ваздух? На свом сам 

месту, помало уплашена од силине таласа који се приближава и спрема се да ме 

разбије, понесе као зрнце песка… Да ли је боље да му се препустим, ионако ће ме 

разнети у парампарчад; у делићу секунде омлитављујем тело – талас ме 

запљускује, и поклапа, а затим ме носи неколико метара према обали. Губим 

оријентацију, једва долазим до ваздуха. Поражена сам, бачена у плићак; и већ 

одлучујем да одустанем, али ме талас повлачи за собом, ка пучини, скоро 

наглавачке, са рукама истуреним напред. Гацам по меком песку, упадам дубоко у 

њега, борим се, да се одржим, не паднем, и покушавам да се некако окренем према 

обали. Не успевам, талас ме враћа на моје старо место, и већ почиње да ме хвата 

језа, пред новим, надолазећим таласом, који ми изгледа још већи и страшнији. 

Чекам га без икакве одбране. Пропињем се, несвесно, на врхове прстију, да будем 

лагана у свом стрмоглављењу – талас ме обухвата, тихо и нежно, као дете, у своје 

наручје. Поскочила сам, да му помогнем, а он ме је издигао, одвојио од тела, и 

глава ми је сада у ваздуху, очи широко отворене према плавом небу. Талас ме носи 



својом запенушаном путањом, а ја чујем његову мелодију и осећам да смо заједно, 

да смо једно. Не осећам никакав бол док се приземљујем у плићаку. Онда се 

враћамо, загрљени, до мог места, и ја се припремам да сачекам нови талас, 

охрабрена сазнањем да сам летела, и да то могу поново, тиме што ћу се просто 

препустити његовој снази и величини, улажењем у његову путању. Усхићена 

предстојећим спајањем са таласом, окрећем му се боком, да смањим отпор тела. И, 

опет сам у ваздуху, горе, скоро као галеб, руку раширених попут крила… Мој лет 

траје неколико секунди, а онда се враћам, и све то понављам, док се не уморим, 

испуњена и испражњена у исти мах, и не одлучим да прекинем своју игру са 

таласима. Коначно, излазим из мора и смештам се поред мужа, на прострт 

пешкир, док ми се са тела сливају капи воде. Уморна сам, желим да легнем. Деца 

пуне кофице песком, просипају, па опет пуне, праве куле од песка, које потом, у 

игри, руше. Добро се слажу, иако дечак и девојчица. 

Гледам у море, таласе који хуче, велики, снажни… Надолазе, један за другим, у 

скоро правилном ритму, однекуд са пучине. Пошто се довољно приближе обали, 

смањују се и запенушају, ту испред нас, и уз страшну ломљаву распрскавају до у 

најситније капи… 

Данас су ме уморили таласи. Али, било ми је лепо. Једног дана… умећу и да 

пливам. Научиће ме таласи. 

У пролеће 
 за Велина 

 Спремао сам се да умрем, те јесени. Дуга јесен, тињала је све до децембра. Био сам 

тако слаб. Лежао сам три недеље, не знајући за себе, без срама, а нада мном су се 

уздизала лица која нисам могао одмах препознати. Сви су ми личили једно на 

друго, да, сва та деца што су ме сећала на оно давно, на моје родитеље… Радовао 

сам се својој смрти. Али… ко зна како, уз помоћ лекова, или је то Бог хтео, срце је 

издржало… 

 Моји унуци прођу, тако, поред мене, као поред пања, окрзну ме погледом, или се 

накратко осмехну, сажаљиво. Један од њих личи на мене. Немају времена. Журе. А 

и шта би они то са мном, о чему би разговарали? Моје је прошло, њихово долази. 

 Први мој праунук као да не припада нашој породици, сав је на оне тамо, ено га, 

зове: Мама… У почетку ме није волео, крио је своје бомбоне, и стално запиткивао 

када ли ћу отићи, својој кући. Мислио је да је овде исувише мало простора за 

обојицу, њега и мене. Умало да се побијемо, нас двојица, када је имао четири 

године и шест месеци. Заборавио сам због чега. Сада се лепо дружимо, сарађујемо; 

мало, мало, па упита гласно: А за деду? Направио сам му колица, дрвени мач, 

фрулу, а антену за телевизор – заједнички. Од свих мојих синова и унука ниједан 

да се ухвати за алат, да мајсторише, а овај мали, што личи на оне тамо, као да ми 



је руку одсекао. А како се само љути, расправља, сав се некако натегне, појури му 

крв у лице… ма жести се он и без разлога. Мангуп један. Каже, деда је узео ово, 

деда је сломио оно… Послуша ме, купи цигарете, кад је расположен хоће и да ми 

припали. Скакуће около као ждребенце. 

 Осећам како ми кости труну. Седим, скоро непокретан, на столици, гледам у зид. 

Нико ми не улази у собу, по неколико сати. Ујутру ме пробуди сунце, и кроз прозор 

видим како дрвеће листа, све више. Ту су негде и врапци, само ја их не чујем, 

одавно већ. Сигурно кљуцкају нешто, доле испод прозора. 

 А мене неће Бог. Мучи ме. Кажем му: прибери ме, доста је. Сви ме злотвори и 

мрсници претекоше… 

 Као усахло дрво, седнем, легнем… ником потребан… 
 


