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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ОДЛИЧНО МЕСТО ЗА 
ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ НАУКЕ И СТЕМ ОБЛАСТИ

Сажетак: Циљ овог рада је да прикаже поједине активности школских 
библиотекара које доприносе критичком и истраживачком погледу ученика 
на свет. Слобода избора садржаја и осмишњавање многобројних различитих 
активности у школској библиотеци омогућавају ученицима не само да уче, већ 
да стичу нова знања на другачији начин, самосталним истраживањем. На тај 
начин ученици прихватају школску библиотеку као одлично место за почетак 
целоживотног учења, стицања знања и међупредметних компетенција у школи. 
Обележавајући годишњице познатих научника, пружамо ученицима могућност 
да откривају податке и повезују нове чињенице са постојећим знањем и 
искуством и упознају се, у школској библиотеци, и са другим садржајима, а не 
само са књижевношћу. 
Кључне речи: школска библиотека, школски библиотекар, савремени облици 
рада, образовање, популаризација науке, квалитет знања, тимски рад.

 
Увод

Популаризација науке и СТЕМ у библиотеци? Неуобичајено? 
Све чешће овај термин користи се и код нас. Наука је веома широка 
област, а сам термин СТЕМ је акроним који се односи на неколико 
академских дисциплина: Science (наука), Technology (технологија), 
Enginnering (инжењерство) и Mathematics (математика).1 Термин 
се односи на амерички систем школства, али се данас све више 
употребљава широм света. 

Један од основних задатака школске библиотеке је развијање 
и усвајање навике читања код ученика, а осим непосредним 
свакодневним васпитно-образовним радом везаним за препо-
ручивање литературе за читање, може се постићи и спровођењем 
1 Википедија: „Математика, инжењерство, технологија и наука”, https://sr.wikipedia.org/

sr-ec/ (преузето 9. 10. 2020).
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различитих активности. Активности који се реализују у школској 
библиотеци подстичу ученике на читање, али и на размену 
мишљења, сарадњу и тимски рад, на међусобно уважавање, стицање 
компетенција, а то су важни предуслови за изградњу ученика као 
целовите особе. Ученици се у школској библиотеци оспособљавају 
да користе информације у свим облицима и на свим медијима.

Зато се поново питамо – популаризација науке и СТЕМ-а у 
библиотеци? Наравно. Мора се однекле (и у школској библиотеци) 
почети. „Школске библиотеке имају и запажену институциону улогу 
– уче младе људе да користе библиотеке и, још важније, помажу 
у настави писмености и стицању љубави према читању и учењу”.2 
Развој науке и технологије указује да је овладавање вештинама за 
учење у току целог живота потребно свима и да је, посебно данас, 
императив за квалитетан живот.

Успешни примери промовисања природних наука у школској 
библиотеци

Школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић” у Ужицу, 
са ученицима и члановима библиотечке секције, обележавају 
годишњице, јубилеје, важне датуме, али не само оне који су везани 
за језик и књижевност. Израдом различитих паноа, о животу и раду 
наших или светских научника, покушавају да их приближе свима, 
на приступачан и занимљив начин. Поред тога, не мањка им ни 
необичних идеја, а неке од њих представљамо као успешне примере 
промовисања природних наука.

Уједињене нације прогласиле су 2019. годину Међународном 
годином Периодног система хемијских елемената,3 јер се те године 
обележавало 150 година од како је руски научник Дмитриј Иванович 
Мендељејев (6. марта 1869) представио Руском хемијском друштву 
свој пројекат „Зависност између релативне атомске масе и својстава 
елемената”. Његова структура била је базирана на сличностима 
елемената у хемијском понашању. Предвиђао је и својства дотад 

2 Majkl Gorman, Naše neprolazne vrednosti: bibliotekarstvo u XXI veku (Beograd: Filološki 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007): 101.

3 „Век и по периодног система хемијских елемената” https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.
html:834427-Vek-i-po-periodnog-sistema-hemijskih-elemenata, Новости (преузето 9. 10. 
2020).
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непознатих елемената, а ову традицију наставили су млађи хемичари, 
те се за ових протеклих 150 година, убацивањем нових елемената, 
дошло до периодног система у облику у коме га ми данас познајемо. 
Овом обележавању, баш 6. марта 2019, придружили су се са 
ученицима VII и VIII разреда наставници хемије и школски 
библиотекари. Циљ је био да што више приближе Мендељејев систем 
ученицима – како се користи, његов значај у науци, јер до данас 
ниједан хемичар није оповргaо ову таблицу. Наставници хемије и 
библиотекари, у циљу популаризације науке, поделили су ученицима 
задужења и ученици су, по групама, најпре проналазили податке, а 
затим их представили свима осталима. Једни су проучавали 
биографију Мендељејева, други прикупљали претходне периодне 
системе, поједини откривали чињенице о Сими Лозанићу, 
најзначајнијем српском хемичару, који је међу првима у свету 
прихватио Мендељејевљев систем. Део ученика је израђивао паное и 
поставили су изложбу у холу школе, испред библиотеке (Слика 1). А 
остали ученици су под будним оком предметних наставника спретно 
изводили пет занимљивих огледа: доказивање база и киселина 
природним индикаторима, „вулкан”, добијање етанола, добијање 
„слонове пасте” и „фонтана” (Слика 2). Ученици су упознали 
различите садржаје, повезали библиотеку и хемију, обогатили своја 
знања и искуства, применили стечено знање и при томе се одлично 
забавили.4 Библиотекари и наставници хемије били су задовољни јер 
су још једном подстакли креативност и радозналост код ученика. 

                        Слика 1                                           Слика 2

4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.2334112083537708 
(преузето 9. 10. 2020).
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Баш на рођендан, 28. маја 2019. године, ученици су обележавали 
140 година од рођења Милутина Миланковића, једног од највећих 
научника 20. века, на веома необичан и занимљив начин, опет у 
договору са својим библиотекарима. Успомене на ђачко доба 
Милутина Миланковића припремили су и приказали на великим 
одморима наставницима, а касније испред школске библиотеке и 
ученицима кроз мини-перформанс (Слика 3). Истражили су па 
изложили сећања и успомене на његово детињство, изабрали и 
говорили његове чувене мисли, занимљивости и открили најважније 
податке о животу и раду знаменитог српског научника, професора, 
најпознатијег по објашњењу дуготрајних климатских промена, а 
један ученик представљао је Миланковића у дечијем узрасту. 
Наставници су рекли да је оваква активност у току великог одмора 
за њих право освежење. Поред тога приређена је тематска изложба 
о животу и раду познатог научника и постављена у ходнику школе.5 
Мисао крилатица, којом су се руководили библиотекари, а коју су 
ученици истакли као веома важну и данас актуелну, је следећа 
мудрост Милутина Миланковића: „Треба привући пажњу ђаку, 
треба показати пут до решења. Неколико покушаја и ђак може 
заволети математику. Треба ученика заинтересовати за решење 
проблема, тада ће и ђак сам трагати за решењем”.6

Слика 3

5 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.2392282734387309 
(преузето 9.10.2020).

6 Ивана Суботић. Милутин Миланковић, (Чачак: Пчелица, 2017), 35.
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У сарадњи са школским библиотекарима и наставницима 
техничког и информатичког образовања, у јуну 2019. године, 
библиотекари Народне библиотеке Ужице, спроводећи пројекат 
,,Дигитални грађанин,” 7 у склопу својих активности организовали 
су радионице из програмирања за ученике VI разреда. Тако су им 
омогућили да на интересантан начин уче основе програмирања, 
управљајући микро: бит рачунарима (микро: бит је џепни рачунар 
дизајниран за децу и почетнике, који уче како да програмирају, 
омогућавајући им да лако уносе идеје у „уради сам” дигиталне игре, 
интерактивне пројекте и роботику)8 и доступним додацима. Дечијем 
одушевљењу није било краја. Упознали су се и са BOSON 
комплетима, помоћу којих се развија способност програмирања. 
Једноставно програмирање, на занимљив и забаван начин, 
приближили смо ученицима, који су започели активности 
програмирањем смајлија, задовољни јер су откривали своје 
склоности и таленте у оквиру СТЕМ подручја (Слика 4). Данас све 
врсте библиотека теже да се трансформишу у центре за развој 
дигиталних компетенција, знања и вештина деце и одраслих, да се 
омогући приступ новим технологијама и алатима. Ученици су били 
одушевљени сазнањем да сви заинтересовани ове уређаје могу 
користити у Народној библиотеци Ужице, да се могу изнајмити и да 
могу и код куће да вежбају основе програмирања.

7 Народна библиотека Ужице учесник је регионалног пројекта „Дигитални грађанин” 
Института за развој и иновативност младих, чији је циљ да се омогући приступ новим 
технолпгијама и алатима за локалне заједнице. https://croatianmakers.hr/hr/digitalni-
gradanin-knjiznice-kao-napredni-centri-za-digitalne-vjestine/ (преузето 9. 10. 2020).

8 Siniša Minić i Dragan Kreculj. „Micro: bit u nastavi”, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/
pdf/1452-9343/2019/1452-93431913051M.pdf (преузето 9.10.2020).

Слика 4
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Непосредно пре увођења ванредног стања, услед вируса корона, 
у марту 2020. године, чланови библиотечке секције израдили су 
тематске паное поводом обележавања 85 година од смрти Михајла 
Пупина, а током месеца марта 2020. постављане су његове максиме 
у холу школе.9 Ученици су се бавили животом и радом Михајла 
Пупина,10 који је био научник, проналазач, професор на Универзитету 
Колумбија и носилац југословенског одликовања Бели орао, првог 
реда. Сазнали су да је добитник бројних научних награда и медаља, да 
је био члан Америчке академије наука, Српске краљевске академије 
и почасни доктор 18 универзитета. На другом часу секције било је 
предвиђено да се направи виртуелна посета Пупиновом музеју и 
његовој родној кући у Идвору,11 али до заједничке посете из просторија 
школске библиотеке није дошло, услед прекида реализовања наставе. 
Изложба о животу и раду Михајла Пупина постављена је онлајн на 
Фејсбук страници школске библиотеке. 12

Издвајамо још неколико активности којима смо приближавали 
природне науке у школској библиотеци. Сваке године са ученицима, 
у сарадњи са Стручним већем наставника математике, бавимо се 
бројевима, статистиком, вршимо анкетирања, проналазимо нове и 
занимљиве садржаје које приказујемо испред наше школске 
библиотеке, поводом обележавања Маја, месеца математике (Слика 
5), обележавамо Дан броја Пи, Дан науке у Србији, обележили смо 
140 година од рођења Алберта Ајнштајна (Слика 6) ...

9 Испред школске библиотеке ОШ „Душан Јерковић” сваке недеље, већ скоро читаву 
деценију, чланови библиотечке секције постављају по једну мудрост, пословицу, изреку, 
цитат, стих из песме, који исказују животне истине или ставове. https://www.facebook.
com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.1707981749484081 (преузето 9.10.2020).

10 Милутин Тасић. Српски научници светског гласа, (Београд: Bookland, 2016), 81.
11 Виртуелни музеј – МихајлоПупин. http://www.muzejpupina.rs/
12 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.26936345475854

58(преузето 9. 10. 2020).

Слика 5
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Школска библиотека је право место за развијање животних 
вештина 

Сведоци смо брзог развоја информационих и комуникацијских 
технологија и њихове све веће употребе. Више се не може замислити 
дан без ИКТ. Школска библиотека је право место за развијање 
животних вештина и кључних компетенција неопходних за живот у 
савременом друштву. Слобода избора садржаја и осмишљавање 
многобројних различитих активности у 
школској библиотеци омогућавају 
ученицима да на прихватљив начин уче 
како се уклањају баријере, развија 
толеранција, прихватају различитости и 
учи, не само кроз књижевност и читање, 
већ и кроз практичан рад на различитим 
пројектима и кроз истраживачки рад на 
одређену тему. На тај начин се 
проблематизују различита питања и 
проналазе одговарајућа решења, јер су се 
начини на који данас деца уче променили.

Данашње друштво знања захтева интерактивност, ученици 
активније учествују у долажењу до информација, они од рођења 
живе у дигиталном свету. Али често и даље сматрају да је градиво 
математике, физике, хемије у основној школи тешко и незанимљиво. 
За успешније остваривање садржаја програма ових предмета 
неопходно је уводити ученике у њихов свет на занимљив и атрактиван 
начин, омогућити им да се искажу кроз креативност и способност, 
омогућити им да сами траже решења, а корелација одговарајућих 
наставних садржаја са школском библиотеком и тимски рад 
са школским библиотекаром може допринети да учење буде и 
забавније и успешније. „Потребно је непрестано бити у трагању 
за новим, другачијим и интересантнијим интерактивним моделима 
приступа потенцијалним читаоцима, који захтевају њихово активно 
учешће”.13 Зато је школски библиотекар права особа у школи која 
се труди да кроз различите начине омогући да „ученик током свог 
школовања стекне знање, али развије и своју креативност, формира 
13 Љиљана Косијер, Криза читања међу основношколцима и модели ублажавања њених 

последица (Нови Сад: Градска библиотека, 2017), 109.

Слика 6
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флексибилност у мишљењу, поседује толеранцију на различитост 
и отвореност ума”.14 Подстицањем радозналости и истраживачког 
духа код ученика, доводимо до развијања тежње да се померају 
границе, а самим тим да се превазилазе и решавају проблеми, како 
у школи,тако и касније у животу.

Школска библиотека, поред развијања навика служења књигом 
и културе читања, оспособљава ученике за самостално учење 
и коришћење различитих извора, а приређивањем различитих 
изложби интегрише наставне и ваннаставне садржаје и упућује на 
истраживање, на креативно и критичко мишљење. Ученици усвајају 
навике коришћења различитих извора знања и активан приступ 
учењу. Сматра се да „ учење није пасивни процес. Оно подједнако 
утиче на појединце и на друштво, а саставни део учења је учити 
како се дели”.15 Осим тога, међу члановима колектива, остварује 
се квалитетнија сарадња, уважавају се различитости и постиже 
међусобна боља комуникација.

Уместо закључка

Школски библиотекари требало би у својим библиотекама 
да подстакну децу и младе да се више заинтересују за природне 
и техничке науке, јер већина ученика сматра ове дисциплине и 
предмете тешким. А да би били ученицима што привлачнији, школски 
библиотекари имају начина да их заинтересују. Модерно доба захтева 
повезаност знања, све више се тражи интердисциплинарност, која 
се постиже развојем логике, аналитичког мишљења и подстицања 
систематичног начина размишљања. Другим речима, школска 
библиотека је право место и за подстицање СТЕМ образовања, и 
тај потенцијал школске библиотеке није довољно искоришћен. За 
разлику од класичне наставе у учионици, у активности школске 
библиотеке ученици се добровољно укључују кроз истраживачки 
рад и креативно изражавање. 

Саставни део рада, активности које реализују са ученицима 

14 Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, Марина Јевтић, „Школски библиотекар 
неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система”, Корак библиотеке: 
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност бр. 3 (2018), http://www.
biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm (преузето 9. 10. 2020).

15 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Clio, 2005), 239.
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и наставницима, за школског библиотекара јесте и евалуација, 
где кроз промишљање и анализу, школски библиотекар долази до 
нових сазнања о резултатима и свим аспектима свог рада. Уколико 
развијамо истраживачку културу у школи и критички се односимо 
према свом послу, и код деце и младих развићемо критичко мишљење 
и истраживачки поглед на свет. На тај начин школске библиотеке и 
библиотекари отварају нове светове. 
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Summary: The aim of this paper is to present certain activities of school librarians that 
contribute to students’ critical and research view of the world. The freedom to choose 
the content and the design of many different activities in the school library enable 
students not only to learn, but to acquire new knowledge in a different way, through 
independent research. In that way, students accept the school library as a great place 
to start lifelong learning, acquiring knowledge and interdisciplinary competencies at 
school. By marking the anniversaries of famous scientists, we provide students with 
the opportunity to discover data and connect new facts with existing knowledge and 
experience and get to know the school library and other contents, not only literature.

Key words: school library, school librarian, modern work methods, education, 
popularization of science, quality of knowledge, teamwork


