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Сажетак: Књижевни јунак може се својим квалитетима, занимљивом литерарном 

појавом или неком специфичном карактеристиком, подједнако упечатљиво истаћи, 

било да је лик у песми или неком прозном делу. Углавном, ликови се најшире и 

најкомплетније карактеришу у најдужој форми – у романима за децу. О тим 

„утицајним“ ликовима, о начинима њиховог стварања, али највише о начинима и 

могућностима њиховог приближавања деци већ у млађем школском узрасту, потребно 

је много више писати и говорити. 
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учитељ, школски библиотекар 

 

 

 

Књижевни јунак може се својим квалитетима, занимљивом литерарном појавом 

или неком другом карактеристиком, подједнако упечатљиво истаћи, било да је лик у 

песми или неком прозном делу. Пример може бити Змајев Лаза материна маза кога и 

деца и родитељи помињу у одређеним породичним ситуацијама, може бити Плави зец 

Д. Радовића који је сам по себи, као појава посебан, или деда Тришин, а и наш 

омиљени авантуриста и лењивац мачак Тоша.  

Углавном, ликови се најшире и најкомплетније карактеришу у најдужој форми – 

у романима за децу. О тим „утицајним“ ликовима, о начинима њиховог стварања, али 

највише о начинима и могућностима њиховог приближавања деци већ у млађем 

школском узрасту, потребно је много више писати и говорити.  

Већ у трећем разреду основне школе деца су спремнија за ширу и сложенију 

анализу књижевих дела. Захтеви за издвајање карактерних особина ликова постају 

сложенији, нијансирају се осећања јунака и њихов физички изглед доводи у везу са 

унутрашњим карактером. Трећи разред представља и узраст када се може започети са 

психолошком и социолошком карактеризацијом.  

mailto:tatjanaizorandjuric@gmail.com


2 Школски библиотекар број 10 

 

Социолошку и психолошку карактеризацију књижевних ликова тешко је раздвојити 

једну од друге, јер многе етичке категорије, у зависности од контекста, можемо 

тумачити и као психолошке. Етички приступ доприноси бољем и детаљнијем 

упознавању карактерних црта, способности лика да свесно и разумно поступа, да 

саосећа, осећа љубав, дужност, упорност, одлучност, праведност, храброст, 

племенитост... 

Најважније за младог читаоца је да садржај књиге буде примерен његовом 

узрасту. Књижевни лик може, дакле, бити особа узраста младог читаоца, може бити 

одрасла особа или животиња, митолошко биће, али најважније је да је лик вајан од 

карактерних особина и на начин који је детету разумљив и јасан. Језик мора бити 

прилагођен, ситуације јасно осликане, тако да дете лако и са вољом постане сапутник 

главног лика кроз догађаје и авантуре. Увлачећи се у кожу јунака приче, дете ће 

доживети и проживети све оно што се лику дешава. Стварање емотивне везе између 

младог читаоца и главног јунака романа је најважнији сегмент у процесу читања, да би 

касније анализа,  вођена уз помоћ наставника, била успешна.  

Управо због тога, наставник, школски библиотекар (али и родитељ, чак у већој 

мери!)  мора имати времена да се упозна са делом (нарочито романом за децу) пре него 

што га стави у руке свом ученику/детету. Зашто?  

Када дете угледа књигу од сто педесет страна, одмах се престрави од „дебеле“ 

књиге. Као и сваки почетак, и почетак читања може бити досадан, нејасан, незанимљив 

још увек несигурном дечјем опредељењу. Оно се одмах запита хоће ли постати 

активни читалац или ће одустати пре него што је започело. У мору нових издања, 

понеком издавачу се провуче и неко дело које је сумњивог квалитета и може изазвати 

супротан ефекат од онога што очекујемо да ће пружити читаоцу – уживање, развијање, 

учење... 

И неће свака књига одговарати нити се допасти сваком детету/ученику. У том 

раном школском периоду, врло је битно да се деци што више књига допадне и што 

више њих остави позитиван утисак и трајно сећање. Због тога чак не треба ни 

инсиситирати да сви ученици све прочитају, чак и када се ради о обавезним делима у 

млађим разредима. Важна је квалитативна компонента, о квантитету можемо говорити 

тек када се код ученика створи читалачка навика.  

Ученика треба анимирати да сам пожели да прочита неку књигу. Како? 

Занимљиве, маштовито израђене корице, јарких боја, могу привући први поглед детета, 

али нису гарант да ће деца савршено илустровану књигу и прочитати. 

Ако је наставник  претхoдно прочитао књигу, пронаћи ће бар једну особину 

главног лика која ће бити заједничка са учениковом – на пример радознао је, несташан, 

авантуриста, неустрашив, племенит, упоран... Када ученика изазовемо сличношћу (или 

чак различитошћу) особина главног јунака са њим, изазваћемо радозналост и жељу за 

читањем. Често ћемо водити разговор са учеником о томе како тече читање, да ли му се 

допада садржај, који лик му је најзанимљивији, који догађај је најбоље визуализовао, 

шта му се не допада, ко га нервира... Развијањем дијалога још у току читања, ученик ће 
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превазићи унутрашњи отпор према читању који се може повремено јављати, учврстиће 

одлуку да истраје до краја, превазићи ће неке недоумице на које ће наићи током 

читања, а истовремено ојачаће веза између њега и главног лика и биће мотивисанији да 

настави а читањем. У том узрасном периоду може се почети и са такозваним 

„паралелним дневником“ где дете записује одређене делове/пасусе/реченице, који га на 

неки начин заинтригирају, а онда их паралелно анализира, описује, критикује... 

Књижевни стваралац, формирањем књижевног лика, да би га приближио 

младим читаоцима, не сме ни да прецени, нарочито не да потцени могућности деце. 

Карикирање, подсмех, играрије на тему одраслих, неискреност, нарочито 

несналажљивост писца да се врати у истумбану кутију сећања на своје детињство, 

препуну чистих и невиних емоција које су се погубиле већ првог дана пунолетства (ако 

не и пре) – неће довести до дечјег срца. Неискварена душа детета лако открије лаж, 

фолирање, подсмехивање и  врло брзо одустаје од читања тог и таквог дела. А главни и 

најважнији циљ једног књижевног дела намењеног деци је да допре до дечјег срца. Оно 

што се осети срцем и душом остаје запечаћено за цео живот. И као звезда засија у 

сумраку одраслих догађаја, увек кад затреба.  

Као учитељица: 

- Сваку књигу, коју сам препоручила својим ученицима, најпре сам ја прочитала; 

- Анализом ликова утврђивала сам која би то књига била одговарајућа одређеном 

ученику; 

- Након сваког прочитаног поглавља водили смо разговор о књизи; 

- Тражила сам од ученика да сам изабере лик са којим ће се поистоветити. Тако 

сам посредно откривала њихове скривене емоције, неостварене тежње, 

проблеме у комуникацији и добијала могућност да вршим утицај који ће нешто 

променити и побољшати; 

- То је напоран и дуготрајан посао. Али, када се доживи да дете дође са 

прочитаном књигом и само започне причу о утисцима или дође са 

непрочитаном и објасни зашто не жели даље да је чита – то је тренутак када 

понос учитеља толико нарасте да надрасте сву муку, оцене и дневник, и целу 

школу. 

Као школски библиотекар: 

- Сваки значајан датум или догађај сам испратила одговарајућим књигама, 

препоручивала их деци да прочитају, а онда смо правили ППП са стиховима, 

изводима или анегдотама о писцима (нпр за Дан здраве хране, Недељу детета, 

Дан књиге, Дан планете Земље, верске празнике, али и активности попут 

превенције насиља, инклузивних активности...), често организовали маскембал 

на тему прочитане књиге или импровизовали драмски проказ из свакодневице, 

мотивисан неком књигом; 

- Гледали смо филмове настале екранизацијом књига, повлачили паралелу, 

анализирали њихове слике након читања и виђено на филму; 
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- Правили излете, ишли на представе настале на основу књижевних дела;  

- У време мог рада у школској библиотеци, библиотечка секција је имала највише 

чланова од свих школских секција, више чак и од спортске – све до тренутка 

када се, због смањења броја ученика, није смањио проценат радног места 

школског библиотекара на 50%, ја се вратила у наставу, а све активности се 

угасиле, јер три наставника деле преостали проценат библиотеке. 

Као аутор књига за децу: 

- Конструкција ликова мојих дела заснива се на истакнутом разликовању добра и 

зла; на јаким ликовима који се боре за себе и у томе истрају; на тимском раду, 

друштвеном ангажовању;  

- Улога одраслих ликова је видна и битна – они су споредни, али јака подршка; 

деца се суочавају и са злом, и са тешким одлукама чак и са смрћу драгих особа – 

става сам да од деце не треба скривати оно што им живот доноси, не треба их 

штитити од неминовности, јер презаштићени, ући ће у живот неспремни и 

саплитаће се о сопствено незнање;  

- Важну улогу у мојим романима има и развијање националне свести о 

припадности једном народу чија је традиција занимљива, историја богата, а 

географска шареноликост још богатија, али деци недовољно позната (ако се 

ослонимо само на школски план и програм). Повезивањем историје, географије, 

митологије са савременим трендовима, показујем да деца не треба да се одричу 

нити стиде своје прошлости, нити да се ми одрасли бојимо савременог и 

модерног, већ да све треба са мером дозирати и уклапати.  

- И у збирци инклузивних поема има више ликова са којима деца могу да се 

поистовете. Ту су деца са посебним потребама која, уз помоћ окружења, поред 

свих недаћа, иду кроз живот као победници; ту су остали из окружења који им 

помажу јер знају да прихвате, умеју да воле, емпатични су и искрени; 

На крају бих само додала савет који стално понављам и својим ученицима, као 

што сам својој деци – не морате прочитати целу књигу. Прочитај пар страна, пар 

поглавља, ако ти одговара иди даље, ако не, остави. И то мало прочитаног ће ти 

бити корисно, свака реченица коју прочиташ оставиће макар и бледи печат на твоју 

личност. Али, мораш да ми образложиш своју одлуку – зашто си тако поступио. 

Онда је прихватам. Или те можда, након разговора ипак убедим да вреди наставити 

даље са читањем. 

Овако децу учимо да мисле и да сами доносе одлуке, што и јесте циљ нашег 

целокупног образовања. 


