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ГОДИНУ

Библиотечка секција има значајну улогу и образовању и васпитању ученика:
- навикава и оспособљава ученике за самосталан рад у библиотеци
- развија љубав према књизи
- негује колективизам
- подстиче истраживачку радозналост.
-навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и Градску
библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и
потребама

Организација:
Библиотечка секција формира се почетком школске године и чине је ученици од петог до осмог разреда основне школе који
показују посебна интересовања за рад школске библиотеке.

Садржаји Време
трајања

Начин реализације Активности ученика

Упознавање ученика са историјатом настанка
књиге и развитком библиотеке

2 часа - групно презентовање садржаја
- читање одговарајуће литературе

- разговор о презентованим
садржајима путем
постављања питања

Упознавање ученика са смештајем књиге,
класификацијом, техником издавања и
враћања књига

6 часова - разговор са ученицима
- рад на издавању и враћању књига

- проналазе потребну
литературу
- раздужују и издају књиге



- вежбају проналажење
књига на основу
класификације

Сређивање полица са књигама, естетско
уређење библиотеке и санирање поцепних
књига

6 часова - демонстрација враћања књига на
одг.места поштујући правила
класификације
- истицање појединих наслова и
исписивање  мисли на задату тему
- демонстрација санирања
оштећених књига

- вежбање враћања књига
на одг.место према
класификацији
- писање мисли
- лепљење поцепаних
књига

Упознавање писаца и дела, приређивање
изложби књига, тематских изложби

6 часова - разговор о писцима и делима
- читање одговарајућих садржаја
- давање инструкција за прављење
изложби

- читају, разговарају,
дискутују, пишу, праве
изложбе

Организовање књижевних вечери, израда
зидних новина

10 часова - одабир теме
- давање упутстава о организацији
књижевних вечери

- читају, глуме, рецитују,
пишу
- праве зидне новине

Прикупљање исечака из новина, класификација
по наставним областима

2 часа - груписање према наставним
областима
- помоћ у одабиру

- разговарају, читају, лепе
исечке и праве паное

Посета Градској библиотеци, сусрет са писцима 4 часа - вођење ученика у Градску
библиотеку
- упознавање са књиж.фондом и
радом Градске библиотеке
- организ. сусрета са писцима

- посећују Градску
библиотеку
- постављају питања
- припремају се са сусрет са
писцима


