
АКТУЕЛНО ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 
Сигурно сте одгледали бар једну епизоду серије Фазони и форе. Ево да се ближе упознате са 

ауторима и њиховим књигама које имамо у нашој Школског библиотеци. 

 

Љубивоје Ршумовић, српски песник, рођен 1939. године у Љубишу на Златибору у породици 

Милесе и Михаила Ршумовића. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду, на Одсеку 

компаративне књижевности. 

У Београду је упознао Душка Радовића, под чијим утицајем је почео да пише песме за децу. Радио је 

на Радио Београду, затим на Телевизији Београд, где је био аутор емисија за децу „Хиљаду зашто“, 

„Хајде да растемо“ и „Фазони и форе“.  

У нашој школској библиотеци имамо ове његове књиге: 

Збирке песама 

Ма шта ми рече 

Хајде да растемо 

Певанка 

Питају ме зашто штрчим 

Деца могу да полете 

Смешна прашума 

приче – Видовите приче 

 

 

Радивој „Раша“ Попов (Мокрин, 26. јун 1933.) је српски књижевник, публициста, глумац и 

дугогодишњи телевизијски новинар, звезда дечје телевизијске емисије Фазони и форе. Аутор је више 

десетина књига за децу и одрасле. Недавно је добио и награду ,,Доситеј Обрадовић'' за животно дело 

за 2015. годину. 

У нашој школској библиотеци имамо ове његове књиге: 

За старији узраст 

Задимљена историја (2010.) 

Софијине љубави (2010.) 

Софија у канџама смора (2011.) 

За млађи узраст 

Збирку прича Мокрински патуљци (2013.) за коју је добио  награду „Гордана Брајовић“ за најбољу 

српску дечју књигу 2013.год. . 

 

МИХАЈЛО ПУПИН 

Ученици који су после посете Сајму књига у Беграду посетили изложбу посвећену Михајлу Пупину 

су сигурно видели и слику књиге једне америчке списатељице.  

ХЕРИЈЕТ БИЧЕР СТОУ (енгл. Harriet Beecher Stowe; Личфилд, 14. јун 1811 — Хартфорд, 1. јул 

1896.) је била аболициониста и писац више од 10 књига, од којих је најчувенија Чича Томина колиба, 

која описује живот у ропству, и која је први пут објављена у наставцима 1851. и 1852. у 

аболиционистичком гласилу National Era. 

А ево зашто се њена књига налази на изложби о Пупину! 

Михајло Пупин   је бродом ,,Вестфалија”, који је пловио из Хамбурга, стигао у САД. Пошто је био 

без пртљага и новца, знања енглеског и било какве школе, имигрантске власти које су одлучивале о 

усељавању или враћању сваког путника натраг, требале су и њега вратити  истим бродом. Али када 

су га питали кога познаје у Америци, рекао је: Франклина, Линколна и Харијет Бичер, чију је ,,Чича 

Томину колибу” читао у преводу. С похавлом да је имао ,,добар укус” у избору познаника, нашао се 

у Новом свету.  

 

О Михајлу Пупину можете читати из ових  књига 

за млађи узраст  Михајло Пупин – др Јована Кулаузов Реба 

за старији узраст  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1933
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1


Михајло Идворски Пупин – Иво Матовић 

Михајло Пупин – његов живот и његово дело – Мр Миливоје Дошеновић 

 

НОВЕ КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ 

За ученике који иду на Веронауку 

- Стеван Сремац – историја православља из књига староставних 

- Српска црква српској деци, читанка о вери – Владика Николај 

- Приче о вери – Владика Николај 

За ученике који иду на Грађанско васпитање 

- Књиге из Едиције Моја прича: 

-  Напукла чаша – селидба у нови град 

- Хоћу да будем дете – о деци Ромима 

- О дугмету и срећи – о деци са посебним потребама 

- Странац у кући – о очуху 

- Како сам поново постао Саша – о гојазној деци 

- Моја жута Герда – о деци разведених родитеља 

Наравно, ове књиге су намењене  свим  ученицима, без обзира на то који изборни предмет похађају. 

НАГРАЂЕНЕ КЊИГЕ 

Полако почињемо да набављамо књиге које су претходних година добиле значајне награде за дечју 

књижевност. 

Ускоро ће се направити каталог из ког ћете моћи да се информишете о свим награђеним  књигама 

и осталим које завређују вашу пажњу. 

 

Ево књига које смо набавили у скорије време и неке које су одавно добиле награде. 

Популарна едиција ДЕЦА ЧИТАЈУ СРПСКУ ИСТОРИЈУ, СЛОБОДАНА СТАНИШИЋА  је добила 

награду 59. Међународног сајма књига у Београду за најбољу дечју књигу-едицију.  

Слободан Станишић (9. јула 1939.), један од најпродуктивнијих и најчитанијих српских писаца за 

децу и младе, деценијама је присутан на литерарној сцени.  

Дела СЛОБОДАНА СТАНИШИЋА у нашој библиотеци 

Романи са историјском тематиком 

 Витезови Душана Силног 

 Душан принц сунца -  Награду дечје критике ,,Доситејево перо" 

 Душан, дечак на престолу 

 Душан и Дурундило 

 

Романи за тинејџере 

 Седмо небо 

 Игор у Лејкерсима 

Збирке песама: 

 Децо паркирајте се 

 Чудна књига 

 Пасуљ са виолином 

Збирка прича :  

 Плаве шаргарепе 

 

Доситејево перо 

Награда ,,Доситејево перо" је дечја награда коју додељује жири од више стотина деце, гласањем. На 

овај начин деца користе право које имају по конвенцији Уједињених нација о правима детета да 

изразе своје мишљење и суд у име својих вршњака, о ономе што је за њих написано. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B


Добитници чије књиге можете позајмити из наше библиотеке 

1999. - За децу старијег узраста: ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ - „Хајдук на Дунаву" 

2002.- За децу старијег узраста: ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ - „Хајдук у четири слике" 

2003.- За децу старијег узраста: ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ - „Хајдук из Београда" 

2005.- За децу старијег узраста: СИМЕОН МАРИНКОВИЋ - „Приче о Светом Сави" 

2007. - За децу старијег узраста: УРОШ ПЕТРОВИЋ - „Загонетне приче - Књига трећа" 

2011. - За децу старијег узраста: УРОШ ПЕТРОВИЋ - „Мрачне тајне Гинкове улице " 

2012. - За децу старијег узраста: УРОШ ПЕТРОВИЋ - „Загонетне приче - Књига пета" 

       2013.– За децу млађег узраста:  ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ  - „Видовите приче“ 

Књижевна награда Политикиног Забавника 

За 1998. СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ«КЊИГА ЗА МАРКА»  

За 2001. ВЛАДИМИР АНДРИЋ«ПУСТОЛОВ»  

За 2013. годину: УГЉЕША ШАЈТИНАЦ „ЧАРНА И НЕСВЕТ“,   

 

Чарна и Несвет је роман за децу који тематизује осетљиве и незаобилазне теме сваког одрастања. 

Прича о животињама, врани Чарни и глисти Несвету, заправо је алегорија о људима. 

 

КЊИЖЕВНА НАГРАДА НЕВЕН 

Белетристика 

1996.  ВЕСНА АЛЕКСИЋ „Звезда ругалица“ 

У библиотеци имамо и њене књиге: „Карта за летење“, „Цимет меда“ 

1998.  СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ: „ Књига за Марка“ 

2001.  ВЛАДИМИР АНДРИЋ:   „Пустолов“ 

Популарна наука 

1988.    ВЛАДИМИР АЈДАЧИЋ „Наука као бајка“ 

2013. РОБЕРТ ТАКАРИЧ „ДЕТЕКТИВИ ЗА ОТКРИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ 1“ имамо и 2 

 

Награда Раде Обреновић 

Досадашњи добитници: 

2007. УРОШ ПЕТРОВИЋ „Пети лептир“ 

2013. УРОШ ПЕТРОВИЋ  „Деца Бестрагије“ 

Напомена – све наведене књиге чекају да их посудите из наше школске библиотеке 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5)

