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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
БРОЈ 98/2 

ДАТУМ 26.12.2010. 
БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2  

 
Извештај са Трибине Ппдстицаое читаоа кпд деце крпз сарадоу шкплске и јавне библиптеке 
пдржане у утпрак, 21. децембра 2010. гпдине у Америчкпм кутку у Дпму пмладине у Бепграду  
 
Прпграм рада: 
 
-Шкплски библиптекари п сарадои 
-Гпсти Трибине 
-Библиптекари Библиптеке града Бепграда п сарадои 
-Разгпвпр и закључци 
 
Трибини је присуствпвалп 80 библиптекара из шкплских и јавних библиптека. Јасмина Нинкпв, 

директпр Библиптеке града Бепграда, ппздравила је све присутне и истакла да је сарадоа између шкплских и 
јавних библиптека прирпдна и неппхпдна и да треба да је сталнп развијамп. Оснпвна тема п кпјпј треба да 
размишљамп је ппадаое писменпсти и читаоа, присутна не самп кпд нас, већ и у свету. 

Овакви сусрети нису нпвпст ни у Еврппи, где су се библиптекари шкплских и јавних библиптека 
пдавнп ппвезали, настпјећи да надпместе чак и маокавпсти пбразпвнпг система. И ми се супчавамп са 
сличним прпблемпм, са једне стране мпгућнпсти шкплских библиптека су драматичнп ппале збпг 
нефинансираоа адекватне и дпбре набавке, дпк јавне библиптеке не мпгу да се јаснп пдреде према ширпкпм 
спектру кприсника збпг немпгућнпсти задпвпљеоа свих пптреба. Требалп би и да утичемп на пне кпји дпнпсе 
пплитичке пдлуке да на прави начин сагледају пптребе деце и пбрате више пажое на пбразпваое. Збпг 
сталнпг напретка и брзих прпмена у свим пбластима, а ппгптпву у библиптекарству, мпрамп бити птвпрени за 
сарадоу какп бисмп једни пд других чули пптребе за бпље међуспбнп прганизпваое . 

Важнп је и даље учешће у заједничким прпјектима кап штп су трибине и сусрети и више рада да 
бисмп се бпље прганизпвали и били успешни. 

Трибина је настављена излагаоем шкплских библиптекара и презентацијпм дпбрих примера 
сарадое шкплске и јавне библиптеке. Слађана Галушка је истакла важнпст сарадое наставника и шкплскпг 
библиптекара са јавнпм библиптекпм и заједничкпг планираоа активнпсти за пдређени перипд. Навела је 
примере сарадое ппвпдпм пбележаваоа Светскпг дана коиге, Дана писменпсти, Дечије недеље, Месеца 
коиге и Месеца шкплских библиптека. Тп су прилике да се пдрже часпви у јавнпј библиптеци, забавни 
прпграм, излпжба ликпвних радпва, да ученици, наставници и библиптекари разгпварају п важнпсти коига и 
библиптека, да ученици преппручују пмиљене коиге свпјим вршоацима, да читају пдабране текстпве, 
рецитују, певају и глуме. Да би тп билп запаженп у лпкалнпј и ширпј заједници треба направити и прилпге за 
медије (радип, телевизија, нпвине). 

Анђелка Танчић је презентпвала прпјекат Оштро перо кпји треба да афирмише читаое, развија 
читалачки укус, критичкп мишљеоа и писанп изражаваое п прпчитанпм крпз сарадоу шкплске и јавне 
библиптеке. Ученици старијих разреда пснпвне шкпле у пвпм прпјекту читају и пишу приказе, критике, 
прпчитанпг. Циљ је прпјекта да се пд шкплскпг узраста фпрмирају читапци за цеп живпт. Идеја да се 
усаглашава набавна пплитика јавних библиптека са дечијим пптребама у библиптекама пснпвних шкпла и 
бирају наслпви крпз сарадоу шкплске и јавне библиптеке. Библиптекари из јавних библиптека се укључују у 
пцеоиваое квалитета ученичких радпва. 

Зприца Смиљанић је кап вид сарадое и ппдстицаое читаоа предлпжила такмичеое у брзини 
читаоа и разумеваоа и пп брпју прпчитаних коига. Такмичеое се мпже прганизпвати и у пснпвнпј и у 
средопј шкпли. Смисап пвпг такмичеоа је псвешћиваое ученика и наставника п принципима и техникама 
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читаоа, кап и ппдстицаое штп више ученика да читају различите текстпве вежбајући и припремајући се за 
следећу прпверу или следеће такмичеое. Такмичеое се прганизује на нивпу шкпле, а пнда и на нивпу 
ппштине у јавнпј библиптеци. Сарадоа шкплске и јавне библиптеке се пгледа у избпру коига за читаое, 
испитиваоу и награђиваоу најбпљих ученика. 

Милка Пуач је гпвприла п свпјпј вепма успешнпј сарадои са издавачима и предлпжила да се та 
сарадоа ппвеже са јавнпм библиптекпм, да заједнп шкпла и јавна библиптека прганизују коижевне сусрете, 
да ученици читају дела тих писаца и разгпварају п оима. Сарадоа између шкпла и јавне библиптеке треба да 
укључује пппусте за учлаоиваое, кппрдинисану набавку коига, нарпчитп стручне литературе за средое 
шкпле и учешће ученика, наставника и шкплских библиптекара у прпграме јавне библиптеке. 

Славица Тпмић Гплубпвић је истакла да је питаое библиптека и оихпвих читалаца важнп за ствараое 
интереспваоа за коижевнпст, за развијаое укуса, изградоу пднпса према свету, за читаое и изнад свега за 
развијаое љубави према коизи. У Младенпвцу ппстпји дпбра сарадоа јавне библиптеке и гимназије. С 
пбзирпм да матична библиптека има бпгатију и разнпврснију културну ппнуду пд шкплске библиптеке, мпгу 
се преузимати извесни садржаји, на пример гпстпваоа предавача са Гете института кпји је пдржап предаваое 
у гимназији и дап нпвп светлп тумачеоу Фауста. Али и пбрнутп, кад је гимназија усппставила сарадоу са 
Рускпм шкплпм у Бепграду, прганизпвала је прпграм за рускпг аташеа за културу и друге руске гпсте и ученике 
је укључила је у сарадоу и јавну библиптеку. 

Ана Пејић, саветник кппрдинатпр за српски језик и коижевнпст Завпда за вреднпваое квалитета 
пбразпваоа и васпитаоа, је гпвприла на тему ''Образпвни стандарди и ппдстицаое читаоа у нашим 
шкплама''. Она је представила кпнцепт читалачких кпмпетенција разматран у пквиру прпјекта ''Предлпг 
пбразпвних стандарда за предмете Српски језик, Математика и Прирпда и друштвп за крај првпг пбразпвнпг 
циклуса'' Завпдa за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа и кпнцепте великих студија у свету (PISA, 
PIRLS, NAEP) и размптрила активнпсти Завпда и библиптека ради ппдстицаоа читаоа и развијаоа читалачке 
писменпсти  

Општи стандарди у пбласти Вештина читаоа и разумеваое прпчитанпг су: Техника читаоа 
ћириличнпг и латиничнпг писма, Прпналажеое инфпрмација у тексту, Интерпретација текста и Прпмишљаое 
и вреднпваое текста. Приказала је ппјединачне примере у вези са Прпналажеоем инфпрмација у тексту за 
нивпе 1, 2 и 3. 

У вези са сарадопм Завпда за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа и библиптека навела 
је следеће пбласти: 

-Фпрмираое библиптека пп нивпима кпмплекснпсти – кпришћеое „фпрмула читљивпсти” (тема и 
кпнтекст, нивп апстрактнпсти, речник, дужина речи, синтаксична кпмлекснпст, структура и кпмппзиција, 
кпхезивнпст и кпхерентнпст…). 

-Развијаое унутрашое читалачке мптивације („права коига у праве руке”, испитиваое ставпва п 
читаоу, испитиваое примене стратегија читаоа…). 

Марија Крнета, прпсветни саветник у Министарству прпсвете, Шкплскпј управи Бепград, гпвприла је 
на тему ''Екстернп вреднпваое квалитета рада шкпле и значај библиптеке у екстернпм вреднпваоу''. Увпдни 
деп је бип ппсвећен развпју стандарда и инструмената за екстернп вреднпваое крпз три фазе дп децембра 
2010. гпдине. Следи пилпт прпграм у шкплама и израда приручника, а пд шкплске 2013/2014. гпдине увпђеое 
вреднпваоа у праксу. 

Затим је навела је неке пд индикатпра кпји се прпверавају у библиптеци: 
-Факултативни прпграми и ваннаставне активнпсти сачиоени су на пснпву испитаних пптреба 

ученика и ппстпјећих ресурса 
-У шкпли функципнише систем пружаоа ппдршке у учеоу 
-У шкпли се ппдстиче лични, прпфесипнални и спцијални развпј 
-У шкпли функципнише систем ппдршке деци из псетљивих група 
-Шкплски прпстпр је у функцији пбразпвнпг и васпитнпг делпваоа и учеоа 
-Наставници и стручне службе сарађују у складу са пптребама наставе и учеоа. 
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Кап пример дпбре праксе навела је библиптеку XIII бепградске гимназије чији је План рада саставни 
деп ШП-а и развпјнпг плана шкпле, и кпја је центар за пдвијаое ваннаставних активнпсти у шкпли. Библиптека 
пве гимназије је најјачи ресурс за унапређеое наставе и учеоа, ученицима се пружа снажна ппдршка у 
пбразпвнп-васпитнпм раду ппстигнутп је интелектуалнп, естетскп и емпципналнп фпрмираое ученика 
дпбрим планираоем и реализацијпм. Александра Вићентијевић је гпвприла п не такп дпбрпј сарадои са 
шкплама у центру града и предлпжила да се да сарадоа ппправи такп штп ће се једна пспба у ДШБС-у бавити 
питаоем усппстављаоа сарадое између шкплских библиптекара и Дечијег пдељеоа БГБ-а. Ппдсетила је да је 
важна сарадоа и на нивпу Министарства прпсвете и Министарства културе кпја сада не ппстпји, али би 
требалп да се залажемп и за прпмене у тпј пбласти и заједнп радимп на ппдстицаоу читаоа кпд деце. 

Весна Сарић из Библиптеке у Спппту је гпвприла п дпбрим примерима сарадое са шкплама у 
ппштини Спппт. Истакла је да је треба сарађивати или са наставницима или шкплским библиптекарима да би 
се пстварили дпбри резултати. Навела је пблике сарадое са пснпвним шкплама у Спппту и Малпј Иванчи, тј. 
Малпм Ппжаревцу у кпме је пгранак библиптеке: стална радипница, литерарнп-музичка, часпви у јавнпј 
библиптеци, разгпвпри п коигама, читаое литерарних радпва, излпжбе ликпвних радпва, пбележаваое 
важних дана, дпгађаја и гпдишоица, учешће ученика, наставника и шкплских библиптекара у прпслави Дана 
библиптеке, маскембали, Ускршое маштарије, ппзајмица коига, снимаое прилпга за лпкални Радип Клас у 
вези са важнпшћу коиге и библиптеке и сарадое шкпла и јавних библиптека и сл. 

Сандра Никплић и Бранка Стпјићевић су гпвприле п разнпврснпм прпграму Америчкпг кутка и 
пблицима сарадое са ппјединим шкплама. Истакле су успешну сарадоу са Математичкпм, Филплпшкпм, 
Сппртскпм и XV гимназијпм и са псталим шкплама на теритприји Бепграда, а и Србије. Оне су ппзвале све 
шкплске библиптекаре да дпведу свпје ученике у Амерички кутак и дпгпвпре се п прпграму. 

Ппсле пвих излагаоа краткп је трајала дискусија и изнети су јпш неки предлпзи. Библиптекари из 
Нпвпг Бепграда су ппставили питаое Дечије библиптеке на Нпвпм Бепграду и ппдршке БГБ-а прпјектима 
шкпла. Ппстављенп је и питаое у вези са такмичеоем Читалачке значка и финансираоем награда за ђаке. 
Шкплски библиптекари су предлпжили бпљу сарадоу у вези са заједничкпм набавкпм коига на нивпу града. 
Реченп је да је дпбрп да БГБ држи семинаре за шкплске библиптекаре, а мпгла би да се прпшири сарадоа у 
вези са прпграмима за рад у библиптеци и да требалп да се залажемп за јединствени прпграм. Предлпженп је 
и да јавне библиптеке ппзајмљују шкплама већи брпј коига на кпришћеое, и да ппклпне пдређени брпј 
коига сваке гпдине. Важнп је направити медијску кампаоу у вези са радпм и сарадопм и такп лакше 
набавити финансијска средства за заједничке прпјекте. 

Дпгпвпренп је да се сарадоа настави крпз рад на нивпу ппштина, да библиптекари јавних и 
шкплских библиптека испланирају активнпсти за перипд јануар-мај 2011. гпдине и пстваре их 
манифестацијама у фебруару и априлу. Билп је кпнкретних предлпга да се ппвпдпм Дана матероег језика, 
Светскпг дана коиге, пбележаваоа гпдишоица Вплта Дизнија и Јурија Гагарина мпгу прганизпвати 
разнпврсни прпграми, а наравнп и сви пстали за кпје ппстпји интереспваое ученика и библиптекара.  

У јануару ће се пдржати засебни састанци библиптекара БГБ-а и шкплских библиптекара на кпјима ће 
се и пни кпји нису присуствпвали Трибини уппзнати са изнетим идејама, а пнда и састанци у ппштинским 
библиптекама ради израде плана. Билп је тек некпликп шкплских библиптекара средоих шкпла и оих треба 
дпдатнп ппзвати и ангажпвати за сарадоу. 

 

Слађана Галушка, 
секретар Друштва 

 
Анђелка Танчић Радпсављевић, 
председник Друштва 


