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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Међународна размена обележивача књига 

Име и презиме школског 

библиотекара 

Бојана Лаловић-Милановић 

Назив школе ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ /  

ОШ „Нада Пурић“  

Место Бранковина / Ваљево 

E-mail библиотекара biblioteka.brankovina@gmail.com 

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници Бранковина – педагог школе Биљана Вукашиновић, 

наставник ликовне културе Немања Радојичић, ученици 5, 

6 и 7. разреда 

Ваљево – учитељице Јелена Димитријевић, Весна Андрић, 

Марија Јанковић, ученици 4. разреда 

Спољни сарадници Међународно асоцијација школских библиотекара IASL,  

школе са којима смо били повезани 

Циљ активности  – Подстицање ученика на читање 

– Подстицање ученика на радионичарски рад 

– Повезивање школске библиотеке са другим 

библиотекама ради сарадње и размене искуства 

Исходи активности – Ученици чешће посећују библиотеку и препознају је 

као центар културних активности 

– Ученици познају правила радионачарског рада 

– Библиотека школе се повезала са библиотекарима 

школа које сми добили у размени 

Корелација са садржајима 

наставних предмета 

Српски језик и књижевност, ликовна култура, 

информатика и рачунарство 

Време реализације октобар 2020 – март 2021 

Кратак приказ активности 

(до 250 речи) 

У школској 2020/21. години обе школе у којима радим сам 

пријавила на Међународне размене обележивача за књиге 

у организацији Међународног удружења школских 

библиотека  IASL.  

Тема за 2020. годину била је изузетно актуелна - Пронаћи 

пут до доброг здравља и благостања. Ми смо одлучили да 

се подсетимо свега што добро утиче на наше здравље, а то 

смо и написали нашим новим другарима у пропратном 

писму: за здравље су неопходни витамини из воћа и 

поврћа, али и пуно смеха, љубави, музике, читања, спорта 

и уживања у природи. На сваки обележивач који су 

направили, ученици из Ваљева су залепили и QR код са 

подацима школе, док су ученици из Бранковине правили 

обележиваче оригами техником, вежбајући тако фину 

моторику.  
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Допринос унапређивању 

образовно-васпитног рада 

Јачање компетенција одговоран однос према здрављу, 

сарадања, дигитална компетенција  

Самопроцена Исходи су остварени у потпуности, о чему говори да се 

ове године пријавило дупло више одељења него прошле 

године.   

Директни линкови на 

коме је објављена или 

промовисана активност - 

сајт библиотеке, школе, 

друштвенa мрежa, портал, 

други доступни онлајн 

садржаји, итд. 

https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-

vesti/251-knjige-bez-granica 

 

https://www.valjevskaposla.info/za-knjige-i-poznanstva-bez-

granica/ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=414460

9955559651&id=175650052455681 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578017199253546&

set=gm.1898866350263365 

Остале напомене  
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