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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Отворена библиотека 

Име и презиме школског библиотекара Јелена Рашковић 

 

 

 

Назив школе Дом ученика средњих школа Крагујевац 

Место Крагујевац 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара  

Учесници Чланови литерарне секције, чланови 

ликовне секције. 

Спољни сарадници Директор 

Циљ активности  Циљ је спознаја читалачког интересовања 

код ученика, њихове креативне 

способности и разумевања литерарног 

стваралаштва, као и побуђивање могућих 

интересовања  на даље креирање духовног 

развоја; увећавање библиотечког фонда 

кроз донације и предлоге за куповину 

књига; општа заинтересованост за посету 

библиотеци и заинтересованост за 

чланство у истој. 

Исходи активности Ученици се интересују за посету 

библиотеци. Постају чланови библиотеке. 

Занимају се за литерарну секцију. Износе 

предлоге жељених наслова. Упућују остале 

кориснике Дома на коришћење 

библиотеке. Препоручују одређену 

литературу. Организују размену уџбеника, 

поклањају књиге и доприносе увећању 

библиотечког фонда. 

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

Ликовна секција, интересна група за 

српски језик. 

Време реализације 23. 10. 20217.  

Кратак приказ активности (до 250 речи) Посебан кутак у нашем Дому чини  

Библиотека на отвореном или Отворена 

библиотека која функционише по 

принципу ,,Једну књигу узмеш, другу 

оставиш“. Натала је на иницијативу 

библиотекара Дома, уз подршку директора 

Дома а представљена је ученицима 

поводом обележавања Светског дана 

школских библиотека. 
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Допринос унапређивању образовно-

васпитног рада 

Истицање порука са најлепшим мислима о 

књигама, читању, библиотеци, у циљу 

јачања читалачке навике, подмиривању 

читалачке радозналости, одгонетању 

животних питања и истина, гајењу љубави 

према књигама и лепом казивању у  циљу 

ширења позитивне енергије и свтарања 

позитивне атмосфере за рад и учење. 

Самопроцена  

Директни линкови на коме је објављена 

или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни онлајн садржаји, 

итд. 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2280966271917175 

 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2057820300898441 

 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2057829134230891 

 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2057829324230872 

 

 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2057829654230839 

 

https://www.facebook.com/Dom-ucenika-

srednjih-skola-Kragujevac-

175696982444125/photos/2057832137563924 

 

 

Остале напомене  
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