
Школска библиотека – најзад права после много година 
 
После надоградње школе школска библиотека је смештена у две просторије које се 
налазе на првом спрату у ходнику који води до зборнице, са леве стране. 
Библиотека још увек није потпуно сређена али је посао при крају. Преостало је да се 
да се окаче завесе,  обележе полице са књигама ради лакшег сналажења, украси са 
паноима. Изнад столова – читаонице треба да се поставе полице на којима ће бити 
изложбе књига посвећене значајним јубилејима – ове године се обележавају 
јубилеји Бранка Ћопића, Душана Радовића, Пипи Дуга Чарапа...  
Сређивање библиотеке је почело у септембру 2013. године. Прво сам са ученицима 
почела да распакујем кутије са књигама, брисали смо их, проверавали у инвентарним 
књигама и стављали на нове полице. Ускоро су се показале да нису довољно стабилне 
и да их нема довољно.Са Директором школе сам се договорила да се купе нове полице 
које су стигле у јануару ове године.  
Нашим ђацима је на располагању комплетна лектира за основну школу, дечија 
белетристика, разне енциклопедије, речници недостају  дечији часописи на које 
планирамо да се претплатимо и који ће моћи да се читају у читаоници.  
 
ЗАНИМЉИВОСТИ 
 

СТАРЕ КЊИГЕ - Док сам рапакивала кутије наишла сам на веома старе књиге које су 
сада одвојене од осталих и њих нико не може да изнесе из библиотеке. Има 4 
књиге из 1920тих, 8 из 1930тих и 12 књига из 1940тих и три књиге са почетка века. 
Најстарија књига је Тарас Буљба од Николаја В. Гогоља (превод Милован Глишић) 
издање Српске Књижевне Задруге из 1902. године, затим су ту још Лирске песме 
Ђуре Јакшића из 1911, издавач Напредак, Земун и Да нам буде боље – читанка за 
народ, Д.О.Дачић из 1914. године, штампано у Државној штампарији Краљевине 
Србије.  

 

ПОТПИСАНЕ КЊИГЕ – Раније су нашу школу посећивали писци за децу који су 
поклањали књиге са посветом. Ево слике тих књига.  

 
 

Да ли знате шта је то библиотека? 
У речницима страних речи може се прочитати да је библиотека грчког порекла и да је сложена 

од две речи: библион – књига и тхеке– ковчег, преградак, ормар. То је , дакле, дословно: 

„ормар за књиге“, или, у слободнијем преводу, „складиште књига“. 

Сама реч  библион – књига настала је према имену феничког града Библиоса, одакле су стари 

Грци набављали листове  папируса, по којима су онда писали и слагали их (тачније: савијали) у 

књиге – библиосе. 

Школска библиотека је важан простор у свакој школи где можете пронаћи све лектире 
и друге занимљиве књиге, прелистати енциклопедије, радити групни рад  – неки пано 
за час и друго.  
У библиотеци ради библиотекарка, она је особа којој се обраћаш када не можеш 
сам/сама да пронађеш неку књигу или ти треба нека друга врста помоћи.  
Дођите да пронађете занимљиве књиге за читање! 
 
 



ИНТЕРВЈУ СА БИБЛИОТЕКАРКОМ 
 
 
Чланови Библиотечке секције су разговарали са библиотекарком Јасном Божидаревић 
и дошли су до занимљивих информација које представљају нашим читаоцима. 
 
Када је библиотека почела са радом? 
Библиотека је почела с радом када и наша школа, 1961. године. у првој години 
постојања је било   ститинак књига а сада имамо око 17000. 
Да ли сте пронашли књигу са инвентарним бројем 1? 
Нисам. То је књига Дедин шешир и ветар коју је написао Гвидо Тартаља а 1990.  
године је записано да је изгубљена.  
Школска библиотека је смештена у новој просторији.  Где се шта налази? 
У првом делу  је бела полица са лектирама, два стола са четири столице - читаоница, 
две полице са најпопуларнијим књигама, орман где су разне енциклопедије за децу. 
На улазу у другу просторију је радни сто библиотекара. 
У другом делу са леве стране је полица са књигама за ученике –сложена по 
библиотечком принципу ; са десне стране се налазе књиге за одрасле из наше и 
страних књижевности. Наспрам улаза се налазе три затворена ормана у којима се 
налазе прво опште енциклопедије па дела из филозофије, географија, историја, 
уметности итд. Све ове енциклопедије ученици могу да користе у читаоници. 
Да ли су сви ученици чланови школске библиотеке? 
Сви ученици наше школе од 2-8. разреда су чланови школске библиотеке. Ученици од 
2. до 8. разреда долазе у библиотеку и позајмљују књиге. За ученицке од 1. до 4. 
разреда лектиру узима учитељица. 
Како ученици 1. разреда читају књиге из библиотеке? 
Ученици 1. разреда не долазе у библиотеку до учлањења у 2. разреду у октобру када се 
обележава  месец књиге.  Тада посећујем сва одељења, причам им о библиотеци, 
књигама, паравилима понашања и на крају им издиктирам бројеве које они записују на 
показиваче за књиге припремљене за ту прилику. До тада читају сликовнице које су им 
у учионици. 
Прошле године смо добили бројеве за библиотеку. Зашто сте то урадили? 
Старији ученици се сећају да су раније сваки пут говорили презиме и разред а већ две 
године су уведени бројеви. Треба да се води евиденција о броју ученика и колега који 
посећују библиотеку, да се одвоје активне од пасивних чланова. Када ученик први пут 
дође у библиотеку он постаје активан читалац. 
Зашто ударате рецке на наше џепиће? 
На полеђени ученичког џепића ударам рецке за сваку прочитану књигу. По броју рецки 
знам колико је књига који ученик прочитао. Највреднији читачи ће на крају школске 
године добити похвалницу. 
Прошле године су и чланови секције добили захвалнице. 
Тако је, и ове године ће добити захвалнице сви ученици који су учествовали у 
сређивању библиотеке. Ученици 8. разреда су радили теже послове – преношење 
кутија са књигама па и самих полица. Млађи су брисали књиге, ређали их по 
инвентарним бројевима да би их лакше проверила. Помагали су и ученици 2. разреда 
који су писали картончиће за лектире. Свима њима се захваљујем и овом прилоком. 
Да ли знате колико ученика долази у библиотеку у току једног дана? 
Редовно водим евиденцију. Просечно долази 35 ученика и пар колега. Највреднији 
читачи су ученици 2. разреда и ученици 4-1. Са годинама интересовање опада. 
 



 
 
Шта планирате да предузмете да би и старији долазили чешће? 
Планирам да у договору са Директором свеке године набављам нове књиге за 
библиотеку пошто сматрам да се губи интересовање за читање због тога што немамо 
довољно књига за слободно читање па ученици иду у Градску библиотеку. 
Сада када можемо да уђемо и у другу просторију, како да изаберемо књигу? 
Треба сами да  истражујете књиге које су на овој полици.Пошто је утрошено много 
времена да се сложе све књиге на полице и да би могли лакше пронаћи књигу коју 
желе, ученици за разгледање треба да користе показивач који стављају на место књиге 
коју су узели да прегледају. После је узимају да је прочитају код куће или је враћају на 
место где се налази показивач 
Каква дешавања планирате да организујуете у нашој библиотеци? 
Велики су планови. Нажалост и овај простор је мали за књижевне вечери, у договору са 
Директором ћемо користити неку учионицу. Волела бих да се организују дружења са 
књижевницима за време Змајевих дечјих игара или неком другом приликом. Поводом 
обележавања јубилеја може да се  организује квиз. 
Шта ће сада да раде чланови Библиотечке секције када је велики посао завршен? 
Посветиће се  прављењу паноа инвентарисању књига и украшавању библиотеке. 
Да ли постоје књиге које деца не воле да узимају? 
Постоје књиге које су старе које нису лепе на изглед али су дела класичне дечје 
књижевности , покушаћу и њих да приближим ученицима.  
Да ли се понекад деси да неко изгуби књигу? 
Дешавало се да неко изгуби књигу у учионици, на дворишту и тада ту књигу донесе да 
врати онај ко је пронађе. Са том децом се обави разговор и објасни им се да су они 
одговорни за књигу коју су посудили из библитоеке. Неко време могу да посуђују само 
лектире. Највећи проблем су ученици који се не одазивају на опомене и не дођу да се 
договоримо на који начин да решимо проблем у случају да су изгубили књигу. 
Шта треба да урадимо ако изгубимо књигу из библиотеке? 
Да би сачували фонд договорила сам се са Директором да се свака изгубљена лектира 
може заменити  неком другом књигом. Ако се изгуби или оштети књига за слободно 
читање она мора да се замени са истим насловом. 
Да ли се деси да деца цепају и пишу по књигама? 
Дешавало се. Имала сам случај да су потпуно нову књигу ишврљали, исто тако и 
поцепали, полили кафом. Одсада ћу тражити да се замене новом.  
На који начин попуњавате библиотекарске садржаје? 
Прошле године смо добили паре од Покрајине па су купљене нове књиге за слободно 
читање и попуњен је фонд лектира. Други начин је органозовање акција за 
прикупљање књига. Овом приликом бих позвала ученике да се одазову пошто су нам 
увек потребне књиге за слободно читање. Лектира имамо довољно.  
Коју врсту књига ученици најчешће узимају? 
Узимају редовне лектире. Млађи воле да читају књиге од Џеронимо Стилтона, едицију 
Кућица на дрвету, Виле а старији књиге Уроша Петровића, Хари Потера.... 
Сада када имамо читаоницу шта ћемо о њој моћи да радимо? 
Нажалост читаоница је мала али је ипак имамо. Ученици ће моћи   да користе речнике, 
енциклопедије и осталле књиге које се користе само у библиотеци и забрањено је 
подвлачење, писање, шарање... 
 
 
 



Да ли мислите да ће ученици мање заинтересовани за читање почети долазити у 
бибиотеку сада када је боље опремљена? 
Да,надам се. Уз помоћ вас чланова секције. Правићемо паное на којима да 
представимо нове књиге које ћемо окачити у холу да их могу видети сви ученици. У 
самој библиотеци планирам да направим неку врсту каталога да представим књиге по 
жанровима – авантуристичке, кримиће, за љубитеље животиња, љубавне.... 
Какве имате планове за даљи рад? 
Редовно ће  се спроводити  анкете: Најчитанија књига, Препоручи књигу и Прочитао/ла 
бих. У циљу повећања књижног фонда библиотека сваке године ће се организовати  
акција под називом „Књига на поклон“. 
Хвала вам што сте издвојили време за наш разговор. Желимо да се ваши планови 
остваре.. 
Хвала и вама, рачунам и даље на вашу помоћ а свим ученицима препоручујем да дођу 
у библиотеку. 
Да ли имате још нешто да поручите? 
Да, уживајте у читању! Добродошли у нашу школску библиотеку! 
 
 

     САВЕТИ за читање које сам пронашла на интернету уз моје коментаре. 
-        Не мрдај устима и језиком док читаш! – можда вам се чини безвезе али имала сам 
случај једног ученика 2. разреда који није више желео да долази у библиотеку пошто су 
га болела уста. Био ми чудан разлог па сам га питала да ми покаже како чита. Наравно 
мрдао је устима док је читао 
-        Не приближавај се много књизи, исправи леђа! – све је јасно, у супротном болеће 
вас леђа 
-        Не вуци прст испод текста већ ако мораш примени оловку или штапић! – руке су 
некада прљаве а некад и књига није најчистија. 
-        Не померај главу него очи! 
-        Гледај бар једну реч унапред! 
                      ЗАПАМТИ: Читају очи и мозак а не језик, глас и прст! 

 
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 
У рад секције укључени су ученици од другог до осмог разреда.  
Чланови секције промовишу књиге и читање, сређују књижни фонд 
Помажу при обради нових књига – печатирање, писање карти књиге 
Учествују у припремању разних тематских изложби, културних и других дешавања 
обележавају јубилеје креативним радионицама, сарађују са другим секцијама... 
Ако сте и ви љубитељи књиге, читања, библиотеке, креативних активности, учења и 
забаве, придружите нам се!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


