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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Радионица: Како су настале библиотеке  

Име и презиме школског 
библиотекара 

Ивана Ранковић 

Назив школе ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Место Крушевац 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон 
библиотекара 

 

Учесници Ученици трећег разреда  

Спољни сарадници Учитељ Гордана Радоичић 

Циљ активности  Упознавање деце са библиотеком као институцијом и 

њеним настанком. Развијање љубави и неговање 
брижљивог односа према књизи. Јачање мотивације 
ученика за коришћење  

библиотечког фонда, активно учење, развијање 
истраживачке и креативне делатности. 

Исходи активности Ученик је у стању да:  

-  одреди тему, редослед догађаја, време и место 
дешавања; 

- извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности и 
сажетости 

- изнесе своје мишљење о теми. 
- поштује инструкције за припремање, 

коришћење, одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 
- изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију и 

запажања одабраним материјалом, прибором и 
техникама. 

Корелација са садржајима 
наставних предмета 

Трећи разред – Ликовна култура,  
Час: Текстура. Обликујемо текстуру урезивањем - у 

меки материјал. 

Време реализације 2. април 2021. године 

Кратак приказ активности 
(до 250 речи) 

Обележили смо 2. април, Међународни дан књиге за 
децу. Причали смо о бајкама, књигама за децу, а након 

тога, радионицом се упознали како су настале прве 
библиотеке.  

Радионица: "Како су настале прве библиотеке?" 
Научили смо да су прве библиотеке настале пре више 
хиљада година у граду Ур који је био древни град у 

јужној Месопотамији, лоциран близу ушћа река Еуфрат 
и Тигар у Персијски залив. Сматра се једним од првих 

познатих цивилизација античке историје света. Због 
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повлачења мора, археолошки остаци овог града се сада 
налазе прилично дубоко у унутрашњости, на 

територији данашње државе Ирак, јужно од Еуфрата на 
његовој десној обали.   При ископавању старог града 

Ура, у Месопотамији, научници су открили глинени 
печат. Био је цилиндричног облика са натписима, и 
припадао је првој библиотеци.  

  Већ око 700. године пре нове ере, народ 
Месопотамије имао је добро уређене библиотеке по 

својим храмовима и палатама. Књиге су у тим 
библиотекама биле глинене плочице исписане 
клинастим писмом. Хиљаде таквих плочица 

распоређених према подручјима науке, сачињавале су 
збирке које су представљале прве праве библиотеке. 

Једна од тих тзв. Асурбанипалова библиотека, са око 
22000 глинених плочица, данас се чува у Британском 
музеју у Лондону.  

          По угледу на пронађене глинене плочице из тог 
доба, покушали смо да направимо реконструкцију 

истих и успели у томе.  
          Ученици су од глине направили свој печат у коме 
су урезивали жељени садржај, а који ће бити део збирке 

глинених плочица наше библиотеке.  

Допринос унапређивању 
образовно-васпитног рада 

Против кризе читања међу школском децом се 
непрестано треба борити, јер је без књиге и читања 

школа незамислива. Континуираним радом и залагањем 
школског библиотекара и корелацијом са свим 
предметима и сарадњом са свим наставницима у школи, 

младим 
нараштајима стварамо здраве читалачке навике.  

Самопроцена Школски библиотекар поседује компетенције за рад са 

ученицима, посебно када их треба осамосталити у 
истраживачком раду и стваралачким активностима. 

Директни линкови на коме је 

објављена или промовисана 
активност - сајт библиотеке, 
школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни 
онлајн садржаји, итд. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3756399201075583&id=100001166196751 
 

 
https://www.facebook.com/groups/43498065850/permalink/10159071219760851/ 
 

Остале напомене  
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