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ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР НЕОПХОДАН ЧИНИЛАЦ
УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА
Сажетак: Циљ савременог библиотечког пословања у школама јесте повећање ефикасности васпитно-образовног рада и обезбеђивање квалитетног исхода образовања.
Рад говори о улози школског библиотекара да пружи пун допринос том процесу, да
унапреди наставне и ваннаставне активности, помогне ученику да се формира у целовиту личност, доприносећи развоју свих ученичких потенцијала и компетенција.
Увођењем ученика у свет књиге и читања, библиотекар треба да их научи да су
писменост и читање основ знања, а оспособљеност за самостално учење и доживотно
образовање императив савременог доба. Јачајући мотивацију ученика за читање
током школовања, библиотекар утиче на стимулисање маште, формирање и развијање
критичког мишљења и самоизражавање. Кроз стално усавршавање и креативни приступ школском животу и раду, школски библиотекар, преузимањем иницијативе и
својим активним ангажовањем, намеће се као неизоставан сегмент у развоју личности
сваког појединачног ученика.
Кључне речи: школска библиотека, исходи учења и образовања, културне потребе и
навике, мотивација ученика, квалитет знања.

Увод
У фокус целокупног образовног система потребно је од почетка школовања поставити исходе учења и знања, вештине и компетенције ученика.
Школа треба да се посвети целовитом развоју личности ученика, да формира особу која добро познаје чињенице, која је самостална и способна да
повеже и примени стечена знања. Сваки ученик треба да постане особа
која уме да сарађује са другима, која је обучена за тимски рад, а само та-
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ква особа спремна је за преузимање одговорности и доношење одлука. У
савременом друштву брзих информационих технологија потребно је умети конструктивно приступити решавању проблема и имати перманентну
мотивацију за даљи развој и свест о непрекидном усавршавању.
Циљ савременог библиотечког пословања у школама јесте да се
повећа ефикасност васпитно-образовног процеса кроз унапређење свих
параметара, да се обезбеди квалитет исхода образовања, да се пружи
стручна подршка ученицима, али и васпитачима, наставницима и директору да створе подстицајну средину1 за постизање квалитета постигнућа
ученика. Школска библиотека је место које спроводи васпитно-образовне, библиотечко-информационе, као и културне активности школе.
Главни исход образовања јесте стицање основних модалитета
знања из појединих области, а то значи савладавање садржаја који чине
основни систем у свакој важној области људског знања.2 Зато је школска
библиотека једино адекватно средиште у образовном систему, јер поседује потребне ресурсе који су у стању да омогуће разноврсну понуду
формалних, али и неформалних облика образовања током школовања.
Стога је неопходно да се непрекидно прилагођава новим потребама ученика, наставника (појединаца).
Положај школских библиотекара
У школским библиотекама спроводе се многобројне различите активности – интересантне креативне радионице за ученике (Слика број
1). Представљају се популарне
књиге за децу, тематске изложбе;
изводи се пројектна, интердисциплинарна, интегративна настава,
индивидуални и групни истраживачки рад ученика; одржавају се
различити семинари, предавања,
трибине.
Ученици, који редовно посећују школску библиотеку и учествују у активностима које она Слика број 1 (из архиве библиотеке)
1 „Закон о основама система образовања и васпитања”. Службени гласник Републике Србије, бр.
88 (2017): 68.
2 Исто, 6.
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спроводи, у стању су да од најранијег узраста увиде значај концепта
сталног учења кроз живот, јер уче непосредно од наставника, али и од
библиотекара, у групи вршњака, као чланови тимова, волонтери. Увиђају,
током боравка у библиотеци, да наставници и библиотекари уче једни од
других и тако стичу и информално образовање, које настаје кроз интеракцију, спонтано и непланирано.
Библиотекари се свуда у свету, на крају прошлог и на почетку новог
века, сусрећу са бројним изазовима. Наступила је нова етапа и научног
и социјалног развоја, као и раздобље огромних технолошких промена
и глобализације. Нажалост, у Републици Србији још увек, посебно на
селу, има непримерених услова за рад јер чак и данас постоје школе
које нису припојене на канализациону мрежу. Поједине школе немају
школску библиотеку, а у неким неразвијеним крајевима немају рачунаре
ни интернет конекцију, мада су у току различите акције Министарства
просвете, науке и технолошког развоја да се такво стање превазиђе. На
другој страни постоје школе са пространим библиотекама и читаоницама, медијатеке, технички добро опремљене савременим наставним средствима у којима се може изводити мултимедијална настава. Међутим,
према нашим проценама и на основу информација базе података Мреже
библиотека Србије,3 школске библиотеке углавном нису у складу са постојећим нормативима школског простора и опреме.
Можемо да поставимо питање где је место школских библиотекaра у нашој земљи данас? Није у средишту образовно-васпитног
процеса, као што је то у свету. Разлози су многобројни: постојеће стање
је незадовољавајуће, јер су школске библиотеке и даље између оквира
рада две делатности, два министарства. Оне су још увек саставни део два
система: раде у оквиру образовно-васпитног система, и библиотечког, а
надзор могу да врше и матичне службе и надлежни саветници школских
управа Министарства просвете. Због недостатка средстава, библиотечки
простор је често неуређен и опрема је превазиђена, књижни фонд је
најчешће застарео, неадекватни су услови рада (у већини школа), а
школски библиотекари обављају и додатне послове, мењају одсутне
наставнике, чланови су многобројних тимова, уређују школске часописе,
сајтове школа, пишу летописе школа, раде само део норме, итд. Углавном
не постоји планска набавка књижне и некњижне грађе, не раде се, нити се
прихватају финансијски планови библиотекара у школама, јер се средства
3 Народна библиотека Србије. https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1284 (преузето 12. 6. 2018).
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другде преусмеравају. Школски библиотекари у Србији последње две
школске године веома су задовољни јер је Министарство просвете, науке
и технолошког развоја приступило реализацији активности чији је циљ
богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа. Из буџета
Републике Србије, у ту сврху, издвојено је педесет милиона динара у
школској 2017/2018. години,4 а такође је свакој основној школи, укључујући
и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, одвојен
известан износ за набавку додатних наставних средстава за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом. Средства су намењена и за набавку
дечјих часописа, који доприносе унапређивању квалитета образовања и
васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека.5
Библиотекари се стално и изнова питају како да унапреде рад у
школама: „Како школски библиотекар да унапреди образовно-васпитни
рад у школи и да даје допринос развоју информационе писмености
(медијске и информатичке) ученика и наставника, када не поседује
одговарајућу рачунарску опрему која би требало да прати потребе
савременог наставног процеса? Одговор једино може бити – својим
ангажовањем”.6 Зато сматрамо да је потребно да „постојећим условима
прилагођавате своје визије и могуће корекције евидентираног стања. Тек
плановима, односно њиховом реализацијом, стварају се жељени услови”.7
Библиотекар, најпре, у потпуности треба да сагледа стање у својој
школској библиотеци и прихвати конкретну ситуацију у којој се налази.
Потребно је да анализира постојеће ресурсе реално и, у складу са
идентификованим стањем, одреди приоритете свог деловања. Школски
библиотекар треба да преузме иницијативу и наметне се у својој школи
као неизоставан фактор развоја сваког појединог ученика и чинилац
побољшања целокупне климе у школи. Сам мора да створи услове и
околности у којима ће моћи да делује професионално.
4 Друштво школских библиотекара Србије. http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/
arhiva-vesti/9-vesti/125-javni-poziv-zapodnosenje-prijava-za-izbor-publikacija (преузето 16. 6.
2018).
5 Друштво школских библиотекара Србије. http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/
arhiva-vesti/9-vesti/132-nabavka-dodatnih-nastavnih-sredstava-i-decijih-casopisa (преузето 16. 6.
2018).
6 Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, „Школска библиотека за свакога – рад са
корисницима у основној школи,” Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и
савремене тенденције: зборник радова са XIII међународне конференције БДС Београд, 13–14.
децембар 2016, (Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2017), 84.
7 Мирко С. Марковић, Bibliotecа futura: практикум за модерну библиотеку (Београд: Чигоја
штампа, 2002), 12.

174

Корак библиотеке 3/2018

Подстицање стваралаштва, креативности и критичког мишљења
Школска библиотека је место где ученици и запослени проводе своје
слободно време и тиме показује своју сврсисходност. С обзиром на то
да ученици немају обавезу, ни утврђени распоред доласка у библиотеку,
библиотекар треба да се приближи својим најбројнијим корисницима и
сам креира стимулативно окружење, које ће доприносити унапређивању
и развоју и образовања и васпитања, али и културних активности
(Слика број 2). У школи библиотеке и библиотекари треба да буду
својеврсни ресурс-центри за целокупан образовно-васпитни процес,
помоћ наставницима и ученицима при реализацији наставе, али и свих
ваннаставних активности, покретачи пројеката и ствараоци креативне
климе, подстицатељи стваралаштва и надарености.

Слика број 2 (из архиве библиотеке)

Школски библиотекар обављањем својих стручних послова –
увођењем ученика у свет књиге и читања – учећи их како да се односе према
књизи, стварајући и градећи културу читања током школовања (Слика
број 3), учи их и да размишљају о добробитима читања, а тако делују и
на формирање и развитак мишљења. Читање развија машту, опушта нас,
оплемењује; читање подстиче децу да мисле, јер када као библиотекари
дискутујемо са ученицима о појединим књигама – подстичемо развијање
критичког мишљења, као и доношење вредносних судова код ученика. У
циљу унапређења наставе, школски библиотекар доприноси превазилажењу
ниског квалитета знања и умења сваког ученика, омогућује да се знања
ученика о књижевности функционално примене.

175

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ

Слика број 3 (из архиве библиотеке)

Библиотекар свакодневно у школи спроводи релевантне активности
на повећању компетенција ученика у домену читања и функционалне
писмености, које су кључне за свако даље учење. Међутим, често се
заборавља да се информационе вештине једино могу изградити на
темељу читалачких вештина, каже Питер Брофи.8 Тиме се подстичу
како образовни, тако и креативни капацитети младих и на тај начин се
доприноси развоју креативних потенцијала друштва уопште. Ученик,
корисник школске библиотеке, уз помоћ библиотекара, треба постепено
да развија своје читалачке навике током школовања и да са формираним
навикама и изграђеном читалачком културом и потребом за читањем
заврши школу, свестан да су читање и писменост основ свог знања.
Поред тога, извесно је да ће неки ученици сигурно читати из задовољства
до краја свог живота.
Школски библиотекар са наставним кадром утиче на формирање
нужних компетенција ученика на само за даље школовање, већ за
свакодневни живот, а на тај начин континуирано доприноси ученичкој
мотивацији за учење и интелектуални рад. Он обезбеђује доступност
извора информација у школи за све ученике и све запослене. Од
почетка школовања библиотекар је особа која у школи пружа помоћ да
се пронађу и одаберу важне и квалитетне информације из различитих
извора, писаних и електронских; обучава ученике да стекну сазнања о
томе који су поуздани извори информација са интернета. Библиотекар
може и треба да непрекидно ради са ученицима на вредновању и
8 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 2005), 50.
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развијању информационе и медијске писмености и информатичког
описмењавања.
Данас, у глобалној ери интернета и ,,паметних” телефона и телевизора, деца још у раном детињству науче да користе компјутер, али да
би се сматрали образованим и успешним у правом смислу речи, потребно је да се њихово познавање компјутера трансформише у информациону писменост. Под информационо писменом особом подразумевамо
особу која поседује знања како да успешно користи информације – то
је онај који зна коју информацију тражи и како да је успешно пронађе.
Та особа такође треба да поседује способност анализирања и вредновања тих информација. Библиотекар треба да пружи помоћ ученицима
како да развију ове способности проналажења и анализирања, како да
вешто и ефикасно користе потребне информације, било у штампаном,
било у електронском облику.
Улога школског библиотекара тако није иста као раније, он
више не издаје само лектиру и књиге ученицима – члановима, већ
има улогу сличнију наставнику. Он подучава и помаже ученицима –
корисницима како да употребе све потенцијалне изворе за добијање
одговора на одговарајуће тражене захтеве наставника у школи.
Активно укључивање библиотеке у наставну праксу подразумева
да се излази у сусрет посебним потребама ученика, било да је реч о
талентованим и обдареним ученицима или о ученицима који имају
сметње и тешкоће у раду. Опредељење за квалитет треба да води у
правцу оспособљавања свих ученика за самосталан интелектуални
рад, за решавање проблема и доношење одлука, за евалуацију и
самоевалуацију. Библиотекар на тај начин промовише једнакост међу
свим ученицима и активно се сопственим примером супротставља
свим врстама дискриминације.
Школска библиотека не треба да буде само наставни простор,
место групног и индивидуалног учења, већ простор у школи и за
креативност, опуштање, маштање. Библиотекар може да омогући
ученику да развије уметничку и културну писменост, да задовољи
културне потребе и формира своје навике. Непрекидно радећи
индивидуално са ученицима, упућујући их превасходно на читање,
библиотекар има могућност да креира различите потребе младих
за културним садржајима и тако формира здравије одрастање.
Библиотекар је можда једина особа у школи која може да креира оне
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садржаје којима ученици могу непосредно да учествују у култури.
Ретко који ученик сматра да може бити равноправан саговорник са
савременим писцем, а библиотекар му то омогућује.
Укључивањем ученика у рад библиотечке секције библиотекар
покреће младе на обликовање културних програма школе
допуштајући да ученици сами предлажу и активно учествују у оним
садржајима који су им значајни. То могу бити књижевни матинеи
или књижевне вечери ученика, маскенбали, организовање изложби
ученичких радова и рукотворина, израда различитих предмета на
креативним радионицама, постављање паноа (Слике број 4 и 5) о
темама које су значајне или занимљиве, забавне и едукативне, итд.9
Тиме се ученици укључују у културни програм школе, али и обликују
садржаје према својим потребама. На тај начин постају конзументи
културних дешавања од најранијег узраста, постајући тако публика

Слика број 4 и 5 (из архиве библиотеке)

која ангажовано прати културне делатности уопште.
Школска библиотека кроз своје програме обележавања
годишњица, јубилеја и значајних датума, активан је чинилац очувања
народне баштине и традиције, као и националних и културних
специфичности. Тако утиче на неговање српског, матерњег језика,
фолклорног наслеђа и традиционалних вредности. Истовремено,
9 Ана Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић, „Библиотечка секција као подстицај креативном и
вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе”, Библиотекар, бр. 59, св. 2 (2017): 119.

178

Корак библиотеке 3/2018

кроз осмишљене акције, које спроводи зависно од узраста, развојних
потреба и интересовања ученика, постиже развијање става према
културним разликама и делује на развијање интеркултуралне осетљивости.
Потребно је да ученик током свог школовања стекне знање, али
развије и своју креативност, формира флексибилност у мишљењу,
поседује толеранцију на различитост и отвореност ума. Непрестаним
развијањем социјалних вештина ученика, библиотекар развија код
ученика креативно и критичко мишљење, подстиче комуникацију и
добре међуљудске односе.
Закључак
Професионализам и посвећеност обавезују школског библиотекара
да препозна и континуирано примењује нове методе рада, да побољша
и промени активности у школи које нису адекватне и не доприносе
унапређивању васпитно-образовног процеса у целини. Свој рад школски
библиотекар остварује и изводи индивидуално, али и у стручним
тимовима, са стручним сарадницима. Међутим, сарадња са наставницима сигурно је један од најважнијих сегмента рада библиотекара у школи,
јер је партнерски однос предуслов за квалитетно образовање. Образовни
систем не може да остварује своје циљеве ако чланови система функционишу изоловано. Годишње самовредновање и извештавање треба
да учини рад библиотекара видљивим и покаже колики је допринос пословања школске библиотеке васпитно-образовном раду школе. Треба
приказати како библиотекар на позитиван начин утиче на рад ученика
и колега у школи, али, такође, у данашње доба електронских медија и
друштвених мрежа, школски библиотекар треба да свој рад учини знатно очевиднијим, да се својим успешним обрасцима рада наметне и покаже које му место у образовно-васпитном систему припада.
Школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић” Ужице, аутори овога рада, у организацији Mатичне службе Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис” Чачак били су позвани да пренесу део својих искустава
колегама, школским библиотекарима Моравичког округа, у оквиру Семинара за школске библиотекаре Моравичког округа, 1. јуна 2018. године
у Регионалном центру у Чачку.10 Речи колега да захваљујући „њиховом
10 Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак. http://www.cacak-dis.rs/programi/
skolski-bibliotekar-lider-u-obrazovanju/ (преузето 29. 6. 2018).
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великом личном ангажовању и непресушном ентузијазму, библиотека
ове школе препознатљива је на мапи најуспешних у Србији”,11 потврда
су да се поверење и углед стичу на основу свог рада.
Способност решавања проблема, повезивање школских и животних знања и умења и ефикасна сарадња с другима обезбеђују коришћење потенцијала свестрано развијене личности – личности која је оспособљена за живот у данашњем друштву, спремна за самостално учење и
истраживање, личности која је спремна на доживотно образовање ради
сопственог усавршавања. Јер: Non scolae, sed vitae discimus. - ,,Не учимо
за школу већ за живот”.
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Summary: The aim of modern library work in schools is to increase the efficiency of
educational work and to ensure the quality of educational outcomes. The role of school
librarians is to make a full contribution to the process, to improve teaching and extracurricular
activities; to help students form into complete persons, contributing to the development of
their potential and competencies. By introducing students to the world of books and reading,
librarian needs to teach them that the literacy and reading are the basis of their knowledge
whereas the skills for independent learning and lifelong learning are the imperative of the
modern era. By strengthening the motivation of students to read during schooling, librarian
influences on the stimulation of the imagination, the formation and development of critical
thinking and self-expressing. Through continuous improvement and creative approach to
school life and work, school librarians, taking the initiative and their active engagement
should be imposed as an essential element in the development of the personality of each
individual student.
Keywords: school library, learning and educational outcomes, cultural needs and habits, motivation of the students, quality of knowledge
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