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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности „Читање је кључ учења“ 

Акције Читајмо гласно  

Име и презиме школског библиотекара Невена Мартић 

Назив школе ОШ „Светозар Марковић“ 

Место Краљево 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара  

Учесници Ана Милуновић, Кристина Трујић, 

Гордана Миљковић, Гордана Ђајић, 

Јована Миловановић, Марија Недељковић, 

Јасмина Мајсторовић, Татјана Крстић, 

Златана Зарић, Драгана Даниловић, 

Милена Банковић, ученици првог и другог 

разреда (осим ученика одељења 1/3) 

Спољни сарадници Јасминка Петровић, Бранко Стевановић, 

Дејан Алексић и Урош Петровић 

Циљ активности  -Неговање љубави према књизи и знању 

-Истицање значаја читања  

-Подстицање читања код ученика   

-Подстицање критичког мишљења  

-Боље разумевање прочитаног  

-Богаћење речника  

-Развој маште и стваралачких потенцијала 

- Промоција школске библиотеке 

Исходи активности Ученици ће: 

-редовније долазили у школску 

библиотеку 

-у већем броју потраживати наслове 

књижевника који су подржали нашу 

школску акцију 

- у већем броју изразит жељу за даљим 

учешћем у библиотечким активностима 

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

Српски језик, ликовна култура 

Време реализације 1.3.2021.године, 14 часова 

Трајање изложбе 1-5.3.2021.године 

Кратак приказ активности (до 250 речи) ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву 

је и ове године подржала акцију „Читајмо 

гласно“ поводом обележавања 

Националног дана књиге. У активностима 

су непосредно учествовала четири госта, 

писца за децу, 12 наставника, око 200 

ученика првог и другог разреда ( изузев 
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ученика одељења 1/3 чија се учитељица 

није одазвала позиву  на сарадњу), једна 

ученица петог разреда (песникиња) и две 

ученице (3. и 6. разред) које су читале 

поезију. 

З аову акцију припремљен је видео прилог 

(веб сајт, јутјуб канал), звучни прилог за 

школски разглас и изложба у холу школе.  

Слоган наше школске акције ове године 

гласио је „Читање је кључ учења“. Постер 

пано за акцију је урадила наставница 

Кристина Трујић. 

Акцију наше школске библиотеке су 

путем видео порука подржали 

најзначајнији савремени писци за децу у 

Србији. Захвални смо им на томе. Многа 

књижевна дела ових дивних људи и 

великих стваралаца налазе се у књижном 

фонду наше школске библиотеке. У видео 

прилогу прикзане су поруке и гласно 

читање писцаца за децу: Јасминке 

Петровић, Уроша Петровића, Бранка 

Стевановића и Дејана Алексића. Међу  

госте великане, као ветар у леђа и 

подстицај за даље књижевно 

стваралаштво, цврстана је и  наша Ружицу 

Ковачевић, ученица 5/2, која је са нама 

поделила своје песме (Борба против 

вршњачког насиља и Отишао мачак у град 

Чачак – наставница Гордана 

Миљковић). За емитовање путем 

школског разгласа и за видео прилог, 

читали су гласно и Анастасија Митровић 

ученица 6/3 (Језик птица, Десанка 

Максимовић – наставница Ана 

Милуновић) и Јулија Парезановић 3/1 

(Домовина се брани лепотом, Љубивоје 

Ршумовић – учитељица Милена 

Банковић). За видео материјал, из ког је 

креиран и звучни запис за школски 

разглас , текст је говорила наставница Ана 

Милуновић. 

Одговоре на питања Зашто је читање 
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важно? и Зашто волим да читам?  дали 

су наши најмлађи, ученици првог и другог 

разреда. Од њихових мудрих, креативних, 

духовитих и надасве поучних одговора 

приређена је  изложба у холу школе. Са 

њима су свесрдно радиле и њихове 

учитељице.  

Акцију је осмислила и видео и 

звучни запис за разглас припремила 

школска библиотекарка. 

Допринос унапређивању образовно-

васпитног рада 

 Подстицање читања, афирмисање младих 

књижевних стваралаца, повезивање 

школске библиотеке и школе са локалном 

заједницом, установама и удружењима и 

појединцима која се баве афирмисањем 

културе и уметности, као и промоција 

рада и сарадње школских библиотекара.  

Самопроцена Сегменти које бих унапредила у следећем 

планирању активности односе се на сам 

процес планирања: 

- Временска динамика јасно 

дефинисана од идеје до реализације  

- Унапред одређени услови за видео 

или аудио запис (формат, дужина 

трајања и сл.) 

Директни линкови на коме је објављена 

или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни онлајн садржаји, 

итд. 

https://www.youtube.com/watch?v=4sgd0JR

qMTo 

 

https://ossvetozarmarkovic.wordpress.com/20

21/03/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b

8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b

d%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-

%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b5

/  

https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.ph

p/aktivnosti/akcije/265-cetvrta-nacionalna-

promocija-citanja-citajmo-glasno-finalno-

2021#.YUxajD31Dqk.facebook  

 

https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.ph

p/arhiva-vesti/9-vesti/254-skolski-

bibliotekari-spremni-za-promene  

Остале напомене  
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