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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности „Шекспир – савременик и саговорник свих епоха“ 

Име и презиме 

школског библиотекара 

Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић 

Назив школе ОШ „Душан Јерковић“ 

Место Ужице 

E-mail библиотекара biblioteka@dusanjerkovic.edu.rs 

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници Ученици V - VIII разреда, око 70 ученика обухваћено свим 

активностима, наставници енглеског језика, музичке 

културе, ликовне културе, физичког васпитања, историје, 

један учитељ, школски библиотекари учествовали у 

припремању и реализовању активности са ученицима (18 

наставника). 

Спољни сарадници Уметничка школа Ужице, Народно позориште Ужице 

Циљ активности  Упознавање ученика са животом и књижевним 

стваралаштвом Виљема Шекспира. Усмерити ученике да 

истраживањем селектираног материјала активно и 

самостално упознају књижевност и уметност у контексту 

епохе ренесансе.  

Исходи активности -Навикавање ученика на активно и самостално извођење 

закључака, вођени наставницима и библиотекарима повезују 

познато и непознато, развијајући логичко и стваралачко 

мишљење.  

-Појачавање радозналости и подстицање истраживачког 

духа код ученика.  

-Оспособљавање ученика за целоживотно учење. Развијање 

читалачких навика код ученика. 

Корелација са 

садржајима наставних 

предмета 

Српски језик, енглески језик, историја, ликовна култура, 

музичка култура, физичко васпитање 

Време реализације Април 2016. године 

Кратак приказ 

активности (до 250 

речи) 

На иницијативу школских библиотекара, у славу књиге и 

културе читања, бројни наставници ОШ „Душан Јерковић“ у 

Ужицу од почетка школске 2015/2016. године започели су 

припреме за обележавање 400 година од Шекспирове смрти 

у априлу 2016. године. 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, 

стихови његових сонета, истакнути као максиме којима се 

можемо руководити у животу или о којима можемо дуго 
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промишљати. Припрема сценско-музичке приредбе почела 

је још током зимског распуста, почетком 2016. године. 

Школски библиотекари су проучавали и ишчитавали 

многобројну стручну литературу, припремајући 

одговарајући сценарио примерен ученицима основне школе. 

Кроз сопствени истраживачки рад, ученици школе 

повезивали су податке до којих су дошли припремајући све 

аспекте обележавања Шекспировог јубилеја и на тај начин 

ширили и богатили знања из опште културе и књижевности. 

Заједнички са наставницима енглеског језика библиотекари 

су изабрали одговарајуће делове за драматизацију и 

извођење. Током марта и априла 2016. године приступило се 

увежбавању улога са ученицима. Најпре су то биле 

читалачке пробе, а затим је придодат и сценски покрет. 

Сценско-музички програм  поводом  обележавања јубилеја – 

400 година од смрти Виљема Шекспира, изведен je поводом 

Међународног дана књиге и ауторских права, 23.4.2016. 

Допринос 

унапређивању 

образовно-васпитног 

рада 

Стварање конструктивне и креативне атмосфере у школи. 

Ученици су подстакнути на читање, истраживање, 

откривање и креативно стварање и изражавање. Упознати су 

са делима која нису део обавезног школског програма. 

Подстакнут је тимски рад, али и индивидуални напор сваког 

учесника. Овим путем ученици су упознали додатно, ван 

наставног плана и програма, енглеску културу, историју и 

књижевност.  

Самопроцена Евалуација и самоевалуација успешности свих учесника ове 

активности изведена је кроз разговоре са наставницима и 

ученицима који су били изузетно задовољни успехом 

активности. Такође, похвале од родитеља, наставника, 

многобројних посетилаца, показатељ су да се овој 

активности приступило систематично и да уз велики рад и 

труд резултат неће изостати.  

Директни линкови на 

коме је објављена или 

промовисана активност 

- сајт библиотеке, 

школе, друштвенa 

мрежa, портал, други 

доступни онлајн 

садржаји, итд. 

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 

 

https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-
1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1760257107589878 

 
http://elta.org.rs/2016/05/16/shakespeare-400-our-little-globe/ 

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xojKE5Hn_HQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xojKE5Hn_HQ&feature=youtu.be 

 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=3773 

 

http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=3311 
 

http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=4005 

 
http://eramedia.rs/2016/06/22/daci-dusana-jerkovica-sekspirom-osvojili-banjaluku/ 

 

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
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
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
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1760257107589878
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1760257107589878
http://elta.org.rs/2016/05/16/shakespeare-400-our-little-globe/
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xojKE5Hn_HQ
https://www.youtube.com/watch?v=xojKE5Hn_HQ&feature=youtu.be
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=3773
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=3311
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=4005
http://eramedia.rs/2016/06/22/daci-dusana-jerkovica-sekspirom-osvojili-banjaluku/


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

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

3

 

Друштво школских библиотекара Србије, Београд 

тел: +381 069 3984728 

Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs  

 predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs  

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

   

      

http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/12261/ucenici-u-cast-velikom-sekspiru.html 

 

https://vimeo.com/166123718 
 

https://vimeo.com/166123278 

 
https://vimeo.com/166123285 

 

http://pasaz.rs/do-kreativnog-detinjstva/ 
 

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

 

http://strucniskup.bibliotekalazarevac.org.rs/pdf/a_dukovic_m_jevtic_m_radovanovic_pejovic.pdf 

 

 
 

Остале напомене На конкурс Удружења наставника енглеског језика – ЕЛТА   

Shakespeare 400  пријављујемо се са приказом наших 

активности под називом “Our Little Globe“, 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 2016. 

Са сценско – музичким програмом гостовали смо ван 

граница Србије, на X сусретима дјечијег драмског 

стваралаштва у Бања Луци, Република Српска, одржаним од 

17. оо 20. јуна 2016. Године. 

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. 

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

 ) активност је представљена 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).  

Стручни рад „Школски библиотекар покретач тимског рада 

у школи: успешна промоција даровитости и креативности 

(Коауторство: Мирјана Радовановић Пејовић, Марина 

Јевтић, Ана Дуковић) објављен је у часопису „Школски 

библиотекар“ број 10 Друштва школских библиотекара 

Србије. 

 

Линк прилога објављеног о овој активности у часопису 

„Школски библиотекар“ налази се испод текста. 
 

 

https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/6

%20%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92

%D0%98%D0%8B,%20%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%8

B,%20%D0%88%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%8B%20%D0%A8%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B
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https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/6%20%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%8B,%20%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%8B,%20%D0%88%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%8B%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%87%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
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