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Сажетак: У овом раду приказаћемо активности школских библиотекара и групе 

наставника поводом  обележавања јубилеја – 400 година од смрти Виљема Шекспира 

које су се одвијале током школске 2015/2016. године. На овај начин подстакли смо 

ученике на читање, истраживање, откривање и креативно стварање и изражавање. 

Упознали смо их с делима која нису део обавезног школског програма. Подстакнут је 

тимски рад, али и индивидуални напор сваког учесника. Школски библиотекари 

подстакли су креативне процесе и сарадњу у реализацији ваннаставних активности кроз 

интердисциплинарни приступ овој теми. Круна рада био је сценско-музички програм 

„Шекспир – савременик и саговорник свих епоха“ изведен поводом Међународног дана 

књиге и ауторских права, са којим смо накнадно гостовали и ван граница Србије. 

 

Кључне речи: школски библиотекар, школска библиотека, ваннаставне активности, 

сарадња, креативност, тимски рад 

 

 

Увод 

 

Савремена улога школског библиотекара захтева како познавање ученика и 

њихових потреба и могућности, тако захтева и одређен степен сарадње са 
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наставницима и родитељима, а то увелико доприноси стварању конструктивне и 

креативне атмосфере у школи.  

Интегративна, тематска, тимска, очигледна, кооперативна, новије су наставне 

методе у школској пракси, али су наставне. Настава се унапређује, модернизује, али је 

настава. Насупрот њима - школска библиотека. Проширује видике, информише, 

оспособљава за самостално претраживање података и учење, нуди активно учешће у 

ваннаставним активностима, подстиче стваралаштво и креативност и на тај начин 

доприноси остваривању циљева образовања и васпитања. Нуди разноликост активности 

и доступност културних садржаја. Ученици наше? школе? воле да долазе у 

библиотеку. Не само да уче, раде домаће задатке, израђују паное, већ ту проводе и 

слободно време и друже се. Председник ЕБЛИДЕ и Финског друштва библиотекара 

Јука Реландер на Конференцији Библиотекарског друштва Србије 2016. „Корисници 

библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције”
2
 каже да 

библиотеке више нису тиха места. И нису у школама, сигурно.  

Према годишњим програмима рада школски библиотекари у оквиру културне 

делатности, поред многих других активности, у току школске године обележавају 

значајне датуме, јубилеје, годишњице познатих писаца, уметника и других значајних 

појединаца из области књижевног и културног живота уопште. 

Међународни дан књиге и ауторских права установио је УНЕСКО 1995. године
3
. 

Тај датум је одабран јер су 23. априла 1616. године преминула два изузетна писца, 

Виљем Шекспир и Мигел де Сервантес. 

Виљем Шекспир је класик светске књижевности и позоришне уметности. Свака 

генерација поново открива његова дела, у којима је сликао људске врлине и мане, 

особине и емотивна (душевна) стања. Створио је галерију незаборавних ликова и 

универзалних људских судбина. Године 2016. се навршило 400 година од његове  

смрти и широм света, на различите начине, обележавала се ова годишњица. 

На иницијативу школског библиотекара Мирјане Р. Пејовић, у славу књиге и 

културе читања, бројни наставници Основне школе „Душан Јерковић“ у Ужицу од 

почетка школске 2015/2016. године започели су припреме за обележавање 400 година 

од Шекспирове смрти у априлу 2016. године. Школски библиотекари на тај начин су 

подстакли креативне процесе и сарадњу у реализацији ваннаставних активности кроз 

интердисциплинарни приступ овој теми. Круна рада био је сценско-музички програм 

„Шекспир – савременик и саговорник свих епоха“ изведен поводом Међународног дана 

књиге и ауторских права, са којим смо накнадно гостовали и ван граница Србије. 
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Савременик и саговорник свих епоха 

Улога школског библиотекара данас је комплекснија него раније. Захтева добро 

познавање ученика и њихових потреба и могућности, велики степен сарадње са 

наставницима и родитељима, а то доприноси стварању како конструктивне, тако и 

креативне атмосфере у школи.  

Основни задатак библиотекара у школи је да унапређује целокупан образовно-

васпитни рад
4
. У овом раду приказаће се активности школских библиотекара и групе 

наставника поводом  обележавања јубилеја – 400 година од смрти Виљема Шекспира 

које су се одвијале током школске 2015/2016. године. На овај начин подстакли смо 

ученике на читање, истраживање, откривање и креативно стварање и изражавање. 

Упознали смо их с делима која нису део обавезног школског програма. Подстакнут је 

тимски рад, али и индивидуални напор сваког учесника овог школског пројекта. Овим 

путем ученици су упознали додатно, ван наставног плана и програма, енглеску културу, 

историју и књижевност.  

Чланови библиотечке секције су сваке седмице, од септембра 2015. године,  у 

ходнику испред школске библиотеке,  у договору са школским библиотекарима, бирали 

и постављали изабрани Шекспиров цитат. То су чувене и популарне  реченице из 

његових дела, или  стихови његових сонета, истакнути као максиме којима се можемо 

руководити у животу или о којима можемо дуго промишљати. Навешћемо само 

неколико, који су члановима били најинтересантнији: „Нема много бирања између 

трулих јабука,“ „Луд мисли да је паметан, а паметан човек зна и сам да је луд,“ „Свет 

нек буде моја острига, што мачем ћу је отворити,“ „Нема те вештине да с лица неком 

душа се прочита,“ „Коња, коња, краљевство за коња,“ „Будаластост путује око света 

као сунце: сија она свуда“, итд. Ученици од V до VIII разреда, чланови библиотечке 

секције, самостално су, примерено свом узрасту, илустровали Шекспирове мисли на 

основу разговора и размене мишљења са библиотекаром који је на овај начин 

заинтересовао младе да остваре неке од својих потенцијала и упознају се са 

Шекспировим чувеним реченицама из комедија, трагедија и из његове поезије. Тако 

подстакнути, ученици, ступајући први пут у контакт са најзначајнијим драмским 

писцем, отварају себи нове видике и развијају се, теже да напредују, уче и усавршавају 

се, јер упознајући врхунце књижевног стваралаштва, проналазе нове начине да себе 

изразе. 

У оквиру ове манифестације, припрема сценско-музичке приредбе почела је још 

током зиме, почетком 2016. године. Школски библиотекари су проучавали и 

ишчитавали многобројну стручну литературу, припремајући се за израду одговарајућег 

сценарија примереног ученицима основне школе, који је базиран на књигама „Шекспир 
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за почетнике“ 
5
 и „Вилијам Шекспир“ 

6
, али и на белешкама са Филолошког факултета 

Универзитета у Београду. Са наставницима историје вршене су консултације о 

владавини краљице Елизабете и разматрања о хуманизму и ренесанси у Европи и 

Енглеској. Наставнице историје на необичан начин су обновиле градиво. Ученици су 

направили временске линије – ленте времена. Савлађујући наставни програм историје, 

ученици стичу знања о догађајима, али на овакав начин утврђивања градива добили су 

нове подстицаје за интелектуални развој. Тако настава историје утиче на целокупно 

образовање, на хуманистички развој ученика и разумевање себе и других. 
7
 

Организовање и реализација овог школског пројекта пример је тимског рада и 

сарадње. Наставници физичког васпитања изучавали су сведњовековни плес, и 

увежбавали кораке и покрете. Наставници музичке културе трагали су за одговарајућим 

музичким композицијама, бирали дела, свирали и певали са музички надареним 

ученицима. У оквиру часова српског језика обрађивали су се „Ромео и Јулија“ према 

школском плану и програму рада. Ученици су са наставницима ликовне културе 

цртали, сликали и бојили најпознатије Шекспирове ликове, правили круне и грбове, 

израђивали плакате добродошлице и позивнице за приредбу. 

Наставници енглеског језика подсетили су се својих предавања и изучавања, 

испита, више пута су се састајали и  дискутовали о староенглеском изговору, 

различитим преводима комедија и трагедија и сонета, чак и имену Шекспира – 

расправљајући да ли је Вилијам, Вилијем или Виљем. Проналазили су, бирали и 

припремали слајдове за PowerPoint презентацију и ређали их према сценарију 

приредбе. Заједнички смо  изабрали одговарајуће делове за драматизацију примерене 

основношколском узрасту. Одлучили смо се да, поред Ромеа и Јулије, ученике 

упознамо са ликом Хамлета и краља Лира, као и са Шекспировим сонетима (Слика 1). 

Школски пројекат се реализовао кроз тимски рад како ученика, тако и наставника.  

Слика 1. Ученици изводе познате сцене из Шекспирових дела 

 

                                                           
5
  Ник  Грум (текст) и Пјерп (илустрације), Шекспир за ппчетнике,  Бепград, Хинаки, 2003 

6
  Рпзи Дикинс, Вилијам Шекспир, Бепград, Лагуна, 2013 

7
 Сајт Оснпвнe шкплe „Душан Јеркпвић“. „Временска линија“.  http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=2913  

(преузетп 29.12.2016.) 
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Ученици су повезивали знања и стицали различите вештине. Упознавали су се са 

елизабетинском епохом, историјским околностима и условима живота, књижевним 

делима ренесансе у Енглеској, али и модом. Сазнали су да о Шекспировом животу 

постоји врло мало конкретних података поткрепљених документима. Видели смо како 

је изгледао чувени Глоуб, али поменули смо и Роуз, размере куге и колики је био број 

жртава, научили шта је кварто, а шта фолио издање. Сазнали су да се опус његових 

дела састоји од позоришних комада и песама, сонета.   

Чланови Библиотечке секције израђивали су паное о Шекспировом животу, 

драмским делима, сонетима, али и истраживали која су најпопуларнија дела седме 

уметности снимљена по позоришним комадима од настанка филма и током 20. века.  

 

Цео свет је позорница 

Водећи се Шекспировим речима да је цео свет позорница („Како вам драго“),
8
 

током марта и априла 2016. године приступило се увежбавању улога са ученицима. 

Најпре су то биле читалачке пробе, а затим је придодат сценски покрет. Прекидала нас 

је екскурзија, промуклост, прехлада, зубобоља, али понекад и заборавност појединих. 

На пробама смо вредно увежбавали сценски покрет, текст, плесне кораке и ренесансно 

певање, као и правилан изговор енглеског језика и дикцију српског. Вредно смо затим 

вежбали у костимима, које смо позајмили из Народног позоришта Ужице и Уметничке 

школе. Исцрпно смо разговарали о ликовима и њиховом поступцима, понекад се 

надвикивали, понављали делове текста, али смо се заједно смејали, имитирали једни 

друге и забављали. Оваквим типом пројекта ученици су добили прилику да поред 

анализирања дела и ликова, глуме најпознатије Шекспирове улоге, да усвајају страни – 

енглески језик на нов и неуобичајен начин. Наставници и библиотекари нису били само 

предавачи, већ редитељи, инструктори, тренери и сарадници. Овакав тип организовања 

заједничке активности може се назвати пројектном наставом јер су знања ученици 

усвајали активно и самостално, вођени библиотекарима и наставницима повезивали су 

познато и непознато, развијајући логичко и стваралачко мишљење.  

Свако је имао индивидуална задужења, али сви су заједнички, кроз сарадничке 

односе, одушевили многобројну публику која је пристизала, знатижељна да види како 

основци виде највећег позоришног аутора. Приредба је изведена уочи Светског дана 

књиге,23. априла дан раније (22. априла 2016.) у унутрашњем дворишту школе које је 

изгледало као Глоб театар 
9
. Гости, које су чинили родитељи ученика, колеге 

наставници из матичне Основне школе „Душан Јерковић“, али и из осталих основних и 

                                                           
8
  Academy of American Poets:poets.org.   https://www.poets.org/poetsorg/poem/you-it-act-ii-scene-vii-all-

worlds-stage (преузетп 29.12.2016.) 
9
 Фејсбук страница шкплске библиптеке ОШ „Душан Јеркпвић“. Biblioteka OŠ Dušan Jerkovid. 

https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-

1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1734936830121906  (преузетп 29.12.2016.) 

https://www.poets.org/poetsorg/poem/you-it-act-ii-scene-vii-all-worlds-stage
https://www.poets.org/poetsorg/poem/you-it-act-ii-scene-vii-all-worlds-stage
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1734936830121906
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1734936830121906
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средњих школа из Ужица, као и колеге библиотекари школских и јавне Народне 

библиотеке Ужице, седели су у приземљу, а већина ученика налазила се на 3 галерије - 

3 спрата школе. И сви су помно пратили целу представу. Чула се баш свака реч, сваки 

такт. Аплауз се дуго проламао, а задовољни ученици и наставници примали су честитке 

за успешно изведен програм. 

На овај начин подстакли смо ученике на читање, истраживање, откривање и 

креативно стварање и изражавање. Упознали смо их с делима која нису део обавезног 

школског програма. Подстакнут је тимски рад, али и индивидуални напор сваког 

учесника. На најбољи могући начин обележили смо овај велики јубилеј – 4 века од 

смрти чувеног писца. Сви смо се уверили да је Шекспирово дело и данас живо и 

инспиративно. 

  

Међународно признање ученицима из Ужица 

С обзиром да смо својим талентом и инвентивношћу импресионирали 

многобројну публику у Ужицу, а ученици, који су били носиоци извођења програма, 

доказали да су били достојни креатори позоришне илузије елизабетинске епохе јер 

„позоришна илузија је исход сарадње извођача и гледалаца 
10

“, а наши гледаоци су 

нескривено уживали, на предлог неколико наставника делови приредбе изводе се у јуну 

2016. године на Наставничком већу ОШ „Душан Јерковић“ да би се презентовали 

читавом  наставном колективу, који је могао да се увери да су креативност и уложени 

труд и рад вредни помена и похвале, као и да су побољшали креативну и стимулативну 

климу у школи. 

Сам Шекспир, као глумац и драмски писац, заинтересован је за начине на који 

глумци и публика прихватају „истину“ драмских представа
11

, а ми, аутори овог 

сценско-музичког програма, и извођачи, даровити и посвећени ученици, понудили смо 

нов и креативан приступ усвајања нових знања који је био изузетно прихваћен, и који је 

прави доказ нових приступа стицању знања и учењу кроз планиране активности 

школских библиотекара. Ученици и наставници (библиотекари) су експериментисањем 

у својој наставној пракси и кроз реализацију ваннаставних активности, разменом 

искустава и рефлексија, кооперативним учењем, користећи игру као метод учења и 

коришћењем различитих извора података подстакнути на интеракцију, иницијативу и 

креативност, сигурни у домете своје визије. 

                                                           
10

 Зпран Милутинпвић, Метатеатралнпст: иманентна ппетика у драми XX века, Бепград, радипница 

СИЦ, 1994. стр. 36. 
11

 David P. Young, Something of Great Constancy:  The Art of 'A Midsummer Night's Dream' (Yale Studies in 
English)  New Heaven and London, Yale University Press, 1966. str. 179. 
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На конкурс Удружења наставника енглеског језика – ЕЛТА
12

  Shakespeare 400  

пријављујемо се са приказом наших активности под називом “Our Little Globe“
 13

, с 

обзиром да нас је школско унутрашње двориште подсетило на Глоуб театар, са више 

спратова препуних публике. Очекивано, сразмерно уложеном труду и успешно 

изведеном школском пројекту, постајемо поносни победници за месец мај. 
14

 

Убрзо добијамо позив да својим присуством и учешћем увеличамо 10. сусрете 

дјечијег драмског стваралаштва у Бања Луци, Република Српска, и изведемо наш 

програм „ Шекспир савременик и саговорник свих епоха“. 

На пут је после многобројних припрема и процедура  кренуло десет ученика од 

V до VIII разреда, у пратњи школског библиотекара, директора и два наставника, који 

су 18. и 19. јуна боравили у мирисној и гостољубивој Бања Луци. Смештај је био 

обезбеђен у Јавној установи Специјална средња школа интернатског типа „Заштити ме“ 
15

. Иако је пут био дуг и напоран, целокупни програм нашег пута није био само 

едукативног, већ и забавног карактера. 

Играла се кошарка, ученици су се такмичили у два забавна квиза, које су за њих 

припремили наставница енглеског језика Марина и библиотекарка Мирјана. Певали су 

се нови и стари хитови са учитељем Миливојем, радовали смо се неочекиваним 

поклонима домаћина, којима смо узвратили поклањајући традиционалне производе 

ужичког краја наших спонзора. Обишли смо град на Врбасу, шеталишта под липама, 

тврђаву Кастел, градску Тржницу, Бански двор, храм Христа Спаситеља. Посетили смо 

парк Петра Кочића, прешли преко градских мостова, сликали се поред споменика 

Бранка Ћопића. 

Наш програм био је изузетно запажен и поново афирмисао стваралаштво и 

даровитост наших ученика, наставника и библиотекара. Сцена Дома омладине  у Бања 

Луци (Слика 2) и њени рефлектори најпре су изазвали посебна осећања код ученика. 

Костимирани, глумећи своје улоге, дијалогом и монологом, песмом и плесом, изазвали 

су неколико аплауза на отвореној сцени. Целокупна публика у Бања Луци помно је 

пратила представу. Били смо задовољни што смо почасни учесници 10. Јубиларних 

сусрета дјечијег драмског стваралаштва у Бања Луци, и надамо се да ћемо имати 

прилике да опет покажемо своју креативност, таленат и умеће. 

                                                           
12

 English Language Teachers’ Assocation. http://elta.org.rs/ (преузетп 29.12.2016.) 
13

 English Language Teachers’ Assocation.  http://elta.org.rs/2016/05/16/shakespeare-400-our-little-globe/ 

(преузетп 29.12.2016.) 
14

 English Language Teachers’ Assocation.  http://elta.org.rs/category/shakespeares-corner/  (преузетп 

29.12.2016.) 

 
15

 ЈУ центар „Заштити ме“ Баоа Лука. http://www.zastitime.info/organizacija/  (преузетп 29.12.2016.) 

http://elta.org.rs/
http://elta.org.rs/2016/05/16/shakespeare-400-our-little-globe/
http://elta.org.rs/category/shakespeares-corner/
http://www.zastitime.info/organizacija/
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„Традиција се мора ишчитавати из духа савремености“ 
16

 и на тај начин има 

утицај вредан поштовања, који нуди основу за увек нова тумачења и интерпретације 

заинтересованих. Примењујући овај принцип, избором културних садржаја, који се 

реализују у школској библиотеци, и сарадњом са наставницима, школски библиотекар 

има могућност да формира ученике као креативне личности, које ће бити носиоци 

културног развоја друштва. Усмереност библиотекара на активност ученика које 

оспособљава да истражују, да уче и стичу нова знања другачије, да користе и развијају 

своје способности и надареност, доприноси подстицању позитивног развоја младих и 

промоцији естетских, али и етичких вредности, које могу допринети формирању 

целовите личности, која је мотивисана, активна и спремна за сарадњу током целог 

живота. 

На Међународном стручном скупу „До креативног детињства: сарадња 

библиотека, невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности 

код деце и младих“, одржаном у Лазаревцу, 20. и 21. 9. 2016.г.
17

 ова пројектна 

активност представљена је учешћем школских библиотекара и наставника са радом 

„Школска библиотека без граница – на путу промоције даровитости и креативности“ 

(Коауторство: Мирјана Радовановић Пејовић, Марина Јевтић, Ана Дуковић). Зборник 

са радовима који су представљени на овом скупу је у припреми. 

Слика 2. Ученици на сцени Дома омладине у Бања Луци 

 

Ученици и наставници дугују посебну захвалност љубазним домаћинима у Бања 

Луци: колегиници Драгани Декић из ОШ „Иво Андрић“ из Бања Луке, директорки 

Специјалне школе Зорици Василић Кузмановић  и уметничком руководиоцу фестивала, 

глумици-луткару Невенки Родић. Захваљујемо се посебно свим ученицима, 

наставницима и помоћним радницима ОШ „Душан Јерковић“ који су учествовали у 

                                                           
16

  Снежана Удицки. Замена рпднпг идентитета и мптив прерушаваоа у Шекспирпвим кпмедијама. 

Алтера. Бепград. 2010. стр.13 
17

Стручни скуп Библиптека Лазаревац.  http://strucniskup.bibliotekalazarevac.org/index_l.html (преузетп 

29.12.2017.) 

http://strucniskup.bibliotekalazarevac.org/index_l.html


9 Школски библиотекар број 10 

 

реализацији овог школског пројекта – нарочито Јелени Благојевић, Ксенији Костић, 

Надежди Вукић, Ани Иркић, Зорану Антонијевићу, Марији Жунић, Инес Дрндаревић и 

Миливоју Шукиловићу.  

 

Закључак 

Улога , задаци и статус школског библиотекара требало би данас да постану 

једно од приоритетних питања образовања, посебно у данашњем друштву 

целоживотног учења. Свака успешна школска библиотека морала би да се темељи на 

успешној библиотекаровој примени принципа рада целокупног система савременог 

библиотечког пословања. 

Библиотечко пословање у школама требало би организовати тако да библотечки 

простор и садржаји рада библиотекара ученицима буду занимљиви, привлачни, 

особени; да код ученика буди заинтересованост за библиотечке активности, жељу за 

сазнањем, као и радозналост духа.  
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