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Делатност библиотеке је саставни део васпитно-образовног рада.

Њена активност је разноврсна:

1.Подстиче и развија читалачко интересовање код ученика

2.Омогућава стицање знања из различитих наука и уметности
и осталих области живота и рада

3.Обезбеђује обавезну школску литературу као и литературу за
обављање васпитно-образовног рада наставника

4.Организује разноврсне облике информисања ученика и наставника,
снабдева их часописима и новом литературом за наставни процес

5.У библиотеци се ученици уче како да користе књижни фонд,читаоница
је отворена сваког радног дана,радно време је усклађено да обухвати
обе смене

6.У библиотеци се повремено одржавају часови редовне,као и додатне
наставе

7.Одржава се редовна сарадња са градским и школским библиотекама

8.Будите члан и пријатељ школске библиотеке!



Септембар -Упознавање ученика са радом школске 
библиотеке.
- Уписивање  нових чланова.
- Упознавање ученика са библиотечком 
грађом.
- Рад са корисницима библиотеке.
- Сарадња са активима и разредним 
старешинама.
- Сарадња са Градском библиотеком .
-Сатадња са школским библиотекама( рад у 
оквиру Подружнице Златиборског округа).
- Формирање библиотечке секције и израда 
њеног плана и програма рада.
-Рад у оквиру странице школске 
библиотеке( званична интернет 
страницашколе, друштвене мреже).
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
-Предлог за набавку дечјег часописа.
-Обележавање Међународног дана 
писмености(8.септембар).
-Обележавање Европског дана 
језика(26.септембар) у сарадњи са активом 
наставника страних језика.

Октобар -Обележавање Дечје недеље.
-Рад са корисницима библиотеке.
- Ученици четвртог разреда препоручују 
књиге које су им се највише допале 
претходне године.
-Планирање набавке потребне литературе за 
ученике, наставнике и стручне сараднике.
- Посета Сајму књига у Београду.
- Упознавање ученика са библиотечком 
грађом.
- Час са ученицима првог разреда.
-Рад са члановима библиотечке секције.
-Рад у оквиру ђачке читаонице.
-Читање часописа.
-Обележавање Светског дана школских 
библиотека( последњи понедељак у 
октобру).



Новембар -Обележавање Европског дана 
науке(7.новембар).
- Радионица Читај ! Обогати себе!
- Завођење нових књига купљених на Сајму 
књига.
- Вече поезије (јавни час).
- Израда зидних новина.
- Рад са корисницима.
- Рад са члановим библиотечке секције.
-Обележавање Међународног дана 
детета(20.новембар).
-Читање часописа.

Децембар -Обележавање Дана библиотекара 
Србије(14.децембар)
- Радионица; Читај ! Обогати себе!
- Израда новогодишњег паноа
- Научимо да се служимо литературом,
енциклопедијама,речницима...
(рад са ученицима IV,V,VI разреда)
- Рад са корисницима
- Рад у оквиру ђачке читаонице
- Рад са члановима библиотечке секције
-Читање часописа

Јануар - Учлањавање првака у школску библиотеку
- Лепљење поцепаних књига.
- Обележавање школске славе Светог Саве.
- Рад са корисницима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Читање часописа.

Фебруар
- Изражајно рецитовање.
- Илустрација најлепше бајке (млађи узраст)
сарадња са ликовном секцијом.
- Избор додатне литературе ученицима који
ће учествовати на предстојећим 
такмичењима.
-Обележавање Међународног дана 
матерњег језика (21. Фебруар).
- Рад са корисницима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Обележавање Националног дана књиге 



(28.фебруар).
-Припрема извештаја о раду школске 
библиотеке у првом полугодишту.
-Читање часописа.

Март -Обележавање Дана слободе приступа 
информацијама(16.март).
-Обележавање Сведског дана 
поезије(21.март).
- Најлепши стихови,ученици III разреда,
читају одабране стихове.
- Рад са корисницима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Сарадња са ОШ“ Душан 
Јерковић“(присуство јавном часу).
-Читање часописа.

Април - Радионица; Читај! Обогати себе!
- Рад са корисницима.
- Обележавање Међународног дана књиге за 
децу.(2.април-јавни час).
-Обележавање Сведског дана књиге и 
ауторских права(23.април.).
-„Опраштамо се и крупним корацима 
одлазимо из детињства“( рад са ученицима 
VIIIразреда).
- Израда зидних новина.
- Рад са корисницима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Сарадња са другим библиотекама у 
граду(присуство јавним часовима, 
трибинама).
-Читање часописа.

Мај - Посета Градској библиотеци (сусрети  са 
песницима, учешће у квизовима и  други 
видови сарадње).
-Организовање радионице за ученике осмог 
разреда на тему професионалне 
оријентације.
- Рад са корисницима.
- Ранг-листа читаности.
- Обрађивање књига- лепљење поцепаних.



- Час са предшколцима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Читање часописа.

Јун -Проглашавање најчитаније књиге у 
протеклој години.
-Организовање дана размене старих 
уџбеника.
- Анализа рада са корисницима.
- Сређивање књижног фонда.
-Писање опомена неодговорним 
корисницима,похвала савесних.
- Израда планова за нову школску годину
- Израда извештаја о раду школске 
библиотеке у протеклој години.
- Враћање позајмљених књига.
- Рад са корисницима.
- Рад у оквиру ђачке читаонице.
- Рас са члановима библиотечке секције.
-Читање часописа.

Август -Припрема и израда месечних и 
оперативних планова рада.
-Сређивање књижног фонда, уређивање 
стања књига у библиотеци и заштита 
оштећене библиотечке грађе.
-Ревизија библиотечке грађе.
-Подела бесплатних уџбеника ученицима 
(који су остварили право).
-Техничке и организационе припреме за 
почетак нове школске године.
-Просторно уређење школске библиотеке 
ради боље искоришћености простора, 
функционалности и прилагођености 
потребама ученика.


