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„ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
ПОЖЕГА

Сажетак: У овом раду говоримо о услугама и активностима које је 
Народна библиотека Пожега уврстила у свој редован програм, а које 
су по много чему иновативне и актуелне. Приказани су програми из 
претходног периода рада Библиотеке, а који су повезани са еколошком 
тематиком, али и сви они који су формално уобличени у „Зелену библи-
отеку”. Приказана је улога библиотеке у образовању најмлађих као и 
подизање свести одраслих у вези са очувањем и заштитом животне 
средине, популарисањем УН Агенде 2030, која је посвећена Циљевима 
одрживог развоја и промовисањем здравих стилова живота. Прено-
симо наша искуства из свакодневне праксе са амбицијом да их користе 
и друге библиотеке и да у будућности будемо део организоване мреже 
зелених библиотека у Републици Србији.

Кључне речи: зелена библиотека, библиотека семена, циљеви одрживог 
развоја, зелена писменост, екологија, заштита околине.

Народна библиотека Пожега је програме и активности који 
су сада део „Зелене библиотеке” уврстила као услуге у свој редован 
рад, пре свега на Дечјем одељењу, још пре петнаестак година. У 
оквиру „Летњег програма читања”, који припремамо за најмлађе 
током летњег распуста ради подизања њихових читалачких ком-
петенција, готово неизоставно су биле укључене и теме из области 
екологије. Наша намера била је да на забаван и неформалан начин 
образујемо будуће генерације и укажемо им на важност бриге о 
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заштити природе и очувању околине у којој живе, и што је још 
важније, околине у којој тек треба да живе и раде. 

Како бисмо радионице учинили животним, реалним и прак-
тичним користили смо већ успостављену сарадњу са многоброј-
ним институцијама, школама и вртићем, удружењима и професи-
оналцима из нашег града. Они су сопствена професионална знања 
и искуства преносили деци и то из области као што су очување 
природе и биодиверзитета, посматрања птица и очувања угро-
жених животињских врста, употреба рециклираних материјала и 
штедња енергије. Резултате заједничког рада, као што су на при-
мер кућице за птице, заједно смо постављали по целом граду, те је 
тако наше ангажовање постало видљиво свим члановима локалне 
заједнице. Били су то почетни кораци у подизању еколошке свести 
наших најмлађих корисника. Увидели смо да потреба за таквим 
образовањем постоји и да смо ми кроз активности библиотеке 
успели да допунимо оно што често не може да се нађе у редовним 
школским плановима због њихове преобимности.

Потврда да је тема актуелна и да је неопходно да се и библи-
отеке, на разноврсне начине, баве екологијом дошла је и из наше 
међународне струковне организације. ИФЛА је најпре основала 
Радну групу посвећену одрживости, а она је од ове године постала 
и званично Секција за очување околине, одрживост и библио-
теке (he IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section’s ‒ 
ENSULIB). На њиховој страници, а у оквиру Ифлиног сајта, могу 
се пронаћи информације о укључивању библиотека у „зелене” 
програме као и дефиниција самог термина „зелена библиотека”. 
Према дефиницији из Онлајн речника за библиотечке и инфор-
мацијске науке (Online Dictionary for Library and Information Science 
(ODLIS), наводи се да су зелене библиотеке „зграде дизајниране 
тако да се умањи негативан утицај на природно окружење и 
повећа квалитет у самој унутрашњости уз коришћење природних 
грађевинских материјала и биоразградивих производа, штедњу 
енергије и ресурса (воде, електричне енергије, папира) као и одго-
ворно поступање са отпадом (рециклирање) итд.”1

1  Reitz, J. M. Online dictionary for library and information science. [citirano: 2021-
09-05]. Dostupno na: http:// https://www.ila.org/g/environment-sustainability-
-and-libraries/ila-green-library-award/. 
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Оваква дефиниција зелене библиотеке која се односи на 
изградњу библиотечких зграда, према наведеним принципима, 
допуњена је већ у следећем пасусу, где се наглашава друштвена 
улога библиотеке као и њена одговорност као водеће установе 
која пружа услуге, активности и пројекте и чини доступном лите-
ратуру за подизање свести о одрживости. Од 2016. године ова 
Радна група, сада званично и Секција, додељује библиотекама из 
целог света престижну награду ИФЛА Награда за зелену библио-
теку (he IFLA Green Library Award) за њихове напоре на подизању 
еколошке свести и знања у овој области. На сајту се могу наћи 
образложења за библиотеке које су већ награђене претходних 
година, а из којих се могу искористити многобројни примери 
добре праксе.

Када говоримо о првом делу дефиниције тј. о самој згради, 
мало је вероватно да можемо да испунимо наведене стандарде 
јер је опште познато да радимо у веома ограниченом простору и 
старој, ненаменски зиданој згради. Наш део „Зелене библиотеке” 
односи се заправо на други део, а то је наша улога у процесу 
имплементирања иновативних услуга за све кориснике и сугра-
ђане, али и тежња да се ми као библиотекари у нашем простору 
понашамо одрживо и да се бринемо о штедњи и рационалној 
потрошњи.

Имали смо одличан пример из нашег непосредног окру-
жења. Наиме, у Хрватској је, на иницијативу Друштва књижни-
чара Истре и Билогоре, још од 2011. године започет пројекат 
који је окупио неколико библиотека које су назване „Зелене 
књижнице”. Циљ њиховог пројекта била је едукација јавности 
и ширење свести о одрживом друштву и потреби за заштитом 
животне околине. Они су редовно одржавали пројекције доку-
ментарних филмова, трибине, предавања и анимирали библи-
отекаре из Хрватске да се прикључе пројекту и оформе мрежу 
„Зелених књижница”.

На основу претходних искустава, сопствених, али и ових 
примера добре праксе из света, одлучили смо да формално разви-
јемо сличан модел под називом „Зелена библиотека”. Прилаго-
дили смо визију онога што желимо да радимо нашим условима и 
потребама наших корисника. Наша циљна група су првенствено 
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најмлађи – деца и млади, али и сви остали заинтересовани, без 
обзира на старосну доб. Као свој први задатак поставили смо 
доступност стручне литературе и информација на једном месту и 
за то нам је послужио простор малог предулаза на Дечје одељење. 
Трансформисали смо тај кутак у место где се могу пронаћи савети 
из пољопривреде, екологије и одрживости. Само опремање про-
стора углавном је дело самих библиотекара и дародаваца који су 
препознали актуелност идеје. Идеја да од старог библиотечког 
каталога настане „Библиотека семена” представљала је право 
изненађење за наше кориснике, али и ширу јавност, која је за њу 
чула путем медија. 

Интересовање и могућност да привремено позајме семе 
цвећа, поврћа и зачинског биља, те да када одгаје биљку сачу-
вају семе и врате га у библиотеку, било је изненађујуће велико. 
На самом каталошком ормару сместили смо и нашу малу зелену 
башту под специјалним светиљкама које помажу раст биља. Тако 
су деца свакодневно могла да посматрају како биљке расту, али и 
да заједно са библиотекарима о њима брину. Обрадовани нашим 
новим пројектом јављали су се и други дародавци па смо простор 
оплеменили малом баштом UrbiGo, повезаном телефоном, где уз 
помоћ апликације бринете о биљкама у капсулама. Пројекат је 
почео да се развија и идеје су се надовезивале. Наше радионице 
посвећене су различитим темама и припремљене су за предшкол-
ску, основношколску децу, али и за гимназијалце.

У оквиру пројекта Зелена библиотека већ од њеног осни-
вања, организовали смо осам тематских радионица које су осми-
шљене тако да код деце и младих развијају свест о битности одр-
живог развоја и заштите животне средине. Трудили смо се да 
кроз активности појаснимо и приближимо деци одређене био-
лошке процесе и еколошке проблеме, наравно уз свесрдну помоћ 
стручњака. Одржане су радионице са следећим називима: 

• Пут једног семена и mini greenhouse,

• Пут семена Љутка, Смешка и Стидљивка,

• Љутко, Смешко и Стидљивко се селе у нови дом,

• Мали баштовани и семе пасуља,
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• Микробиље Зелене библиотеке,

• Здрава ужина и микробиље у оброку,

• Земљишта су разна, имамо кисела, неутрална и базна,

• Бајка о Ружи,

• Предавање о сузбијању амброзије и алергијске реакције,

• Зашто пчеле морамо да чувамо?

Код деце смо пробудили велико интересовање тако да смо 
их за даље информисање, са радошћу, упућивали на доступну 
стручну литературу. Кроз реализацију ових активности постиг-
нути су сазнајни и васпитни циљеви код деце: богаћење дечјег 
сазнања о објективној стварности кроз упознавање и уочавање 
разних плодова воћа и поврћа, посматрање фаза раста семена, 
бележење процеса клијања, развијање свести о здравом начину 
исхране, богаћење сазнања о начину спремања здраве ужине и 
развијању свести о потреби отварања дечје кухиње у школама, 
упознавање са плодовима тропског воћа као и њихова здрав-
ствена примена, начин сађења из семена и све то уз обиље пра-
вилно коришћене стручне литературе и видео презентација.

Активности су захтевале бројна средства за рад како би 
деци сам процес био занимљив, очигледан и како би им помогао 
да што боље овладају материјом и касније научено примене у сва-
кодневном животу. Користили смо: стаклене теглице, епрувете, 
микроскоп, посуде за клијање, разне врсте аутохтоних семена 
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биљака, проклијала семена цитруса, земљу за сађење, лакмус 
папир за испитивање земљишта, 9% алкохолно сирће, соду бикар-
бону, од алата ашов, нож за чишћење, канте за узимање узорака 
земљишта, пластичне подметаче, блендер, дигиталну вагицу.  

Места за одржавање активности била су на отвореном, 
јер су нам временски услови то дозвољавали. Због поштовања 
епидемиолошких мера трудили смо се да највећи део активно-
сти спроведемо на отвореном, у природи и на платоу испред 
Дечјег одељења Народне библиотеке Пожега, дворишту дечјег 
вртића и на обали реке Скрапеж. Све радионице су међусобно 
биле повезане, свака је добро припремљена и осмишљена као 
микро-артикулација активности. Као добар пример навешћемо 
једну од активности као и видео прилог који се може пронаћи на 
инстаграм профилу zelena_biblioteka2021 , а који могу да послуже 
библиотекарима у практичном раду са децом. 

      

Очитавањем ових кју-ар кодова можете погледати кратке 
десетоминутне филмове постављене на Youtube платформу, a који 
приказују најзанимљивије делове наших радионица.

Представљамо вам детаљан приказ једне од активности 
тј. како ће он изгледати у приручнику који већ припремамо за 
издавање.

Пример: Активност: Земљишта су разна, имамо кисела, 
неутрална и базна

Циљ: Богаћење сазнања о киселости земљишта и начину 
узимања узорака за испитивање као и основним методама испи-
тивања. Разумевање важности параметара ПХ киселости за пра-
вилан раст и развој биљака.

Средства: ашов – радно тело до дубине 30 cm; нож за 
чишћење; кофа ; папир; земља; тегла; 2 пластична подметача; лак-
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мус папир за испитивање; пластичне посуде; дестилована вода; 
сирће 9%; сода бикарбона; блендер; дигитална вагица; литера-
тура: Еколошке радионице, 55 експеримената из природе, Школ-
ски ботанички атлас.

Учесници: ученици 7. разреда ОШ ,,Петар Лековић” Пожега

Трајање активности: 90 минута

Место одржавања активности: обала реке Скрапеж, плато 
испред Дечјег одељења Народне библиотеке Пожега

Предлог тока активности: Ученици са наставницом и 
библиотекаром одлазе у природу на реку Скрапеж. Ашовом 
ваде грумен земље до дубине 30 cm, затим уз равну ивицу рупе 
поново забоду ашов под правим углом од површине до дубине 
30 cm. Пажљиво изваде ашов са земљом, тако да земља остане 
на ашову када се он хоризонтално положи. Затим по земљи која 
је на ашову, ножем направе ,,каиш-траку” ширине од 2 cm до 
3 cm по средини ашова. Остатак земље која је на бочним стра-
нама ашова одбаце, а средишњу траку земље убаце у кофу. Овај 
поступак понове на 10 до 15 места равномерно распоређених по 
целој површини парцеле. Потом земљиште у кофи добро изме-
шају, уситне веће грудве земље и избаце биљне делове. Не одстра-
њују камење уколико га има у узорцима јер је важно да оно буде 
заступљено у количини као што се налази у земљишту. Затим 
поново промешају земљу у кофи и 1kg земље одвоје у пластичну 
кесу, остатак баце. Ову количину земље носе у библиотеку јер 
она представља просечан узорак потребан за даљу анализу коју 
ће обавити у Зеленој библиотеци. 

Све време један од ученика води записник и уноси податке 
о узорку. Наводи локалитет одакле зе узима узорак, затим време 
узимања узорка, визуелни опис земљишта, дубину са које се узима 
узорак. На платоу испред Дечјег одељења, уколико временски 
услови то дозвољавају, ученици се деле у четири групе како би 
спровели експеримент тј. анализу земљишта и одредили њену PH 
вредност. Деле узорак донет са терена на три дела. Прва група за 
поступак одређивања PH реакције земљишта користи поступак 
са 9% сирћетом. Узимају кашику земље, стављају је у мању пла-
стичну посуду и прелију је малом количином сирћета. Посматрају 
реакцију. Уколико је земља неутрална доћи ће до врло слабог 
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пенушања. Код киселог земљишта неће бити промена. Међутим 
ако је земљиште базно јавиће се реакција, која се огледа у бурном 
пенушању, а то је показатељ да сирће реагује са базама из земље. 
По интензитету стварања мехурића (пенушању) утврђују да ли 
је реч о слабијем базном или базном земљишту. Што више има 
пенушања земљиште је базније. Друга група изводи поступак са 
содом. Кашику земље стављају у мању пластичну посуду и пре-
лију содом раствореном у води. Неутрално и базно земљиште 
неће реаговати, док ће кисело земљиште реаговати и доћи ће до 
пенушања. Што је пенушање јаче и бурније то је и киселост земље 
већа. Трећа група узорак земљишта очисти од ситних гранчица и 
каменчића и у пластичној посуди раствори у дестилованој води 
у размери 1:1 тј. 50 mg земље помеша са 50 ml дестиловане воде. 
Такав раствор земљишта процеде кроз неколико слојева газе 
или кроз филтер. Затим у профилтриран раствор потопе траку 
лакмус папира и сачекају неколико минута да папир промени 
боју. Добијену боју упоређују са бојом на скали од 0 до 14, и на 
тај начин још прецизније добијају вредност PH реакције земљи-
шта. Један део узорка земљишта стављају на стаклену подлошку 
и посматрају састав земљишта под микроскопом. 

Док траје активност ученици добијају податке, чињенице о 
реакцији земљишта, о појму киселости земљишта, о просечном 
узорку земљишта... У разговору деца сазнају да кисела земљишта 
нису погодна за гајење већине биљака, па је потребно да таква 
земљишта поправљамо. Деца сазнају да су деценијска испитивања 
показала да земљишта киселе реакције су јако распрострањена 
у Србији чак преко 60% је киселих земљишта и да својом про-
дуктивношћу постају ограничавајући фактор биљне производње 
што значајно утиче на очување околине.

Стаза здравља и знања – Читај и шетај

Други сегмент наше Зелене библиотеке односи се на тежњу 
да децу  подстакнемо да што више времена проводе на отвореном, 
у покрету и на свежем ваздуху. Подржавамо заједничко читање 
одраслих и деце. Породично читање формира доброг читаоца, а 
посебно је значајно да се тај процес започне што раније. У оквиру 
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нашег Међународног фестивала сликовница Чигра ове године 
отварамо стазу здравља и знања. То је пројекат који смо назвали 
Читај и шетај. У парку, на отвореном, постављамо осамна-
ест сталака са изложбеним делом, који ће бити место за сталне 
поставке целовитих сликовница, а по потреби користићемо га и 
за друге изложбене поставке намењене за заједничке породичне 
посете. На тај начин желимо да подстакнемо, не само заједничко 
читање, већ и боравак деце на отвореном, без дуготрајног дру-
жења са различитим екранима. Да би прочитали целу сликовницу 
деца ће шетати од једног до другог сталка. Већ крајем месеца сеп-
тембра 2021. године излажемо прву сликовницу – Јежеву кућицу 
од Бранка Ћопића у издању Креативног центра. Планирамо да 
на свака три месеца постављамо нове сликовнице. Стаза Читај и 
шетај предвиђена је као још један од начина да допремо до што 
бројније најмлађе читалачке публике у нашем граду и да помог-
немо да квалитетне сликовнице буду доступне баш сваком детету.

SDG Book Club Serbia

Добро је познато, у стручним библиотечким круговима 
да је већ неко време најзахтевнија узрасна група за развијање и 
очување читалачких навика она у тинејџерском добу. Бројним 
активностима покушавамо да допремо до њих и учинимо да буду 
активни корисници библиотеке. Приказујемо вам један успешан 
пример из праксе који је повећао број тинејџера у библиотеци. 
Оснивањем читалачког клуба за младе под називом SDG Book 
Club Serbia желели смо да их, пре свега, окупимо око животних 
тема, подстакнемо на читање и размишљање и изазовемо инте-
ресовање за актуелне теме одрживог развоја.

Инспирисани успешном сарадњом са школама у нашем 
граду а поводом упознавања и промовисања УН Агенде 2030 
и циљева одрживог развоја на нашем централном тргу, као и 
у оквиру Гимфеста (сајам науке у нашој Гимназији) одлучили 
смо да се активно посветимо упознавању средњошколаца са 
свих 17 циљева и значајем који имају за опстанак човечанства и 
унапређење квалитета живљења у будућности. Кроз сарадњу са 
професором српског језика и књижевности Маријом Јеверичић  
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започели смо окупљање гимназијалаца у оквиру читалачког 
клуба, с намером да их упознамо са сваким од циљева и то тако 
што ће тражити примере у делима стране и домаће књижевности, 
правити приказе прочитаних књижевних дела, а затим их пред-
ставити вршњацима. Прва два циља одрживог развоја, о глади 
и сиромаштву, представљали су добар почетак за истраживање 
књижевних дела, њихову обраду, али и инспирација за ликовно 
изражавање и настанак нових сликовница са том тематиком, а 
затим и превод текстова који су млади сами написали и то на 
четири светска језика, која уче у школи уз велику помоћ својих 
професора страних језика. Вест о оснивању нашег читалачког 
клуба и активностима које смо организовали објављена је на зва-
ничном сајту Уједињених нација. Наш читалачки клуб посвећен 
темама повезаним са циљевима одрживог развоја је први такав 
клуб основан у Србији. Са поносом истичемо да смо примере из 
рада нашег клуба приказали на вебинару и постеру на овогоди-
шњој конференцији Америчког удружења библиотекара.
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Све наше активности у оквиру Зелене библиотеке биле су 
изузетно медијски пропраћене – на националној и локалној теле-
визији, радију и дневним новинама. Наша новостечена искуства 
несебично смо делили са свима онима који су препознали библи-
отеку као важно место за промовисање ових значајних животних 
тема.

Наш план је да све спроведене активности додатно надогра-
ђујемо, да осмишљавамо нове услуге за што више корисника свих 
доби. Желимо да сва стечена искуства поделимо са колегама кроз 
програме сталног стручног усавршавања, како бисмо им олак-
шали примену у пракси, а ускоро ћемо припремити штампани 
приручник за библиотекаре са детаљним описима реализованих 
активности. Наша визија је ширење мреже зелених библиотека, 
затим размена искустава и праћење светских токова кроз импле-
ментацију иновативних пракси у нашим библиотекама.
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„Green Library” of the Public Library of Pozega

Abstract: In this paper we are dealing with new innovative services and 
activities that we implemented in regular programs at Pozega Public Library. 
We recommend programs we have been implementing for last iteen years 
that involved ecology themes and the environmental protection and those we 
reshaped as „green library”. We show the new role of library in the process of 
education of children and carrying out programmes for adults to contribute 
to the preservtion of environment as well as sustainability and promotion of 
UN Agenda 2030 and healthy styles of living. We ofer our new experiencies 
from our everyday praxis that we would like to share and our intention is 
to collaborate with other libraries in establishing future network of green 
libraries in Serbia.

Keywords: green library, seed library, sustainable development goals, green 
literacy, ecology, environmental protection.
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