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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
за период 2022.-2026 године

Циљеви и задаци:
 -упознавање ученика са радом библиотеке
 -упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, 

листова,енциклопедија...
 -реализација часова библиотекарства - предавања за ученике и рад у радионицама 
 -вођење библиотечке секције
 -промоција читања и развијање читалачких способности ученика (препоручивање текстова за читање и разговор о 

прочитаним текстовима)
 -пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе
 -подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе
 -развијање информационе писмености и формирање навика за самостално налажење информација
 -подстицање развоја способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија код ученика
 -помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању и свакодневном животу
 -подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог 

живота 
 -обележавање годишњица, јубилеја и  важних датума  
 -пружање помоћи и подршке наставницима у избору уџбеника и литературе, у креирању наставног процеса 

првенствено као процеса учења

     Активности  Начин остваривања Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин праћењења 

- Рад са ученицима 
- Упознавање ученика са радом 
библиотеке 
- Помоћ ученицима при избору 

- Разговор , демонстрација, 
упућивање, разгледање, 
закључивање, реализазија 
радионица

Ученици, чланови 
библиотечке 
секције, школски 
библиотекар, 

Током 
школске 
године

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
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литературе, лектире, тражења 
информација
- Обучавање ученика да
 самостално користе 
библиотечку грађу 
- Остваривање часова о 
библиотечкој делатности 
- Остваривање активности 
библиотечке секције 

наставници, 
стручна већа, 

рада

- Сарадња са Народном 
библиотеком Ужице и другим 
библиотекама 
- Сарадња са другим установама 
и удружењима: ГКЦ, РЦУ...
- Сарадња са локалном 
самоуправом 

- Посета, упућивање, 
закључивање, дружење, 
размена искустава, реализација
радионица, семинара,  учешће 
у реализацији такмичења, 
сусрети са песницима, учешће 
у квизовима и други видови 
сарадње)

Ученици, чланови 
библиотечке 
секције, школски 
библиотекар, 
наставници, 
стручна већа, 
библиотекар НБУ, 
локална 
самоуправа

Током 
школске 
године

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
рада

- Обележавање годишњица, 
јубилеја и  важних датума 
- Културна делатност школске 
библиотеке- изложбе, песничке 
вечери, приредбе 

-Јавни час, угледни час,  
радионице, израде радова и 
паноа на задату тему, израда 
презентација, излагање 
продуката и радова,

Ученици, чланови 
библиотечке 
секције, школски 
библиотекар, 
наставници, 
стручна већа

Током 
школске 
године

Библиотечка 
евиденција, сајт школе,
фејсбук страница 
библиотеке школе и 
школе, дневници 
образовно- васпитног 
рада

- Упознавање са библиотечко 
информационом делатношћу 
библиотека 

- Демонстрација, упућивање, 
разгледање, закључивање

Ученици, чланови 
библиотечке 
секције, школски 
библиотекар, 
наставници, 
стручна већа

Током 
школске 
године

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
рада
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- Учлањење ученика у 
библиотеку

- Разговор, израда чланских 
карата за ученике, 
демонстрација, посматрање, 
разгледање, уочавање

Школски 
библиотекар

Септембар/ 
децембар

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
рада

- Упознавање ученика 1. разреда
са радом библиотеке

- Упознавање ученика са 
временом и начином рада 
школске библиотеке, разговор,
предавање

Школски 
библиотекар

Септембар/
октобар

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
рада

- Сарадња са наставницима
- Сарадња са 
родитељима/старатељима
- Сарадња са директором, 
стручним сарадницима
- Сарадња са стручним већима

- Договор о сарадњи, помоћ и 
подршка у остваривању 
наставно-образовног процеса, 
анализа, евалуација

Школски 
библиотекар, 
наставници, 
родитељи, 
директор, стручни 
сарадници, стручна
већа

Током 
школске 
године

Библиотечка 
евиденција, школска 
евиденција, дневници 
образовно- васпитног 
рада

-Промоција рада библиотеке -Рад у оквиру странице 
школске библиотеке - 
званична интернет страница 
школе, друштвене мреже, 
сарадња са локалним 
медијима, писање чланака за 
просветне часописе...

Школски 
библиотекар

Током 
школске 
године

фејсбук страница 
библиотеке школе, 
чланци обкјављени у 
новинама

- Одржавање књишког фонда Планирање набавке потребне 
литературе за ученике, 
запослене, предлог часописа, 
потраживање литературе, 
сређивање књижног фонда, 
уређивање стања књига у 
библиотеци , заштита 

Школски 
библиотекар

Септембар/
октобар

План набавке, извештај
рада библиотеке
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оштећене и ревизија 
библиотечке грађе

- Подстицање сарадње, хуманих 
вредности код ученика, 
ученичке солидарности
- Подела бесплатних уџбеника 
ученицима који су остварили 
право по пројекту „Бесплатни 
уџбеници“ МПТР.

Организовање дана размене 
старих уџбеника међу 
ученицима школе 
Подела уџбеника

Школски 
библиотекар

Јун/септембар Размењени  и подељени
уџбеници

Реализација посете Сајму књига Разговор са писцима, 
присуство промоцијама књига,
посета штандовима, 
прикупљање штампаног 
материјала

Школски 
библиотекар, 
наставници, 
ученици

октобар Фотографије, улазнице,
реализована посета, 
евиденција

Исходи  постигнућа ученика у области рада школске библиотеке по областима: 

Библиотека и читање: 
1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у активностима у библиотеци 
2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и електронском облику који могу да се позајме
и разуме важност и правилно чување тог материјала, користи библиотеку за личне потребе и проналажење информација 
потребних за школу 
3. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим облицима, потребну за школу и из 
задовољства и забаве, уме да подели своје мишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише своје мишљење, јавно
га искаже и да учествује у расправи 
4. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост, математичка и научна писменост, као и 
информатичка, информациона и медијска писменост, 
5. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је услов успешног учења и образовања 

 Информациона писменост: 
1.  Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација 
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2. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности, 
3. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација, разуме шта је информација и зна да је пронађе уз 
помоћ библиотекара 
4. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао, ствара нову информацију и презентује је на 
различите начине (говори, пише, црта...)  
5. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутора или друга у одељењу и то представити као свој рад 
6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите изворе информација, штампане, електронске,
људске изворе...  
7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу коришћених извора 
8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази штампане и електронске изворе, проверава 
изворе, вреднује и етички користи информације 
9. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе по моделу који даје библиотекар/наставник,
разуме појмове плагирање и парафразирање 

Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција: 
1. Сарађује са вршњацима ради решавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, уме да формулише своје мишљење, 
јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију за другачије ставове 
2. Користи право да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад је другачије од других, уме да формулише своје 
мишљење и да учествује у расправи 
3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите медије, уме да се обраћа публици и јасно изнесе 
ставове и идеје, има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и поштовање туђег 
мишљења) 

Медијска писменост: 
1. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије (рођенданске честитке, разгледнице са распуста, 
рекламе за играчке, саобраћајни знаци, упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласан, тих, срећан, 
љут...), пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења у различитим медијима (зашто, ко, када, где, како) 
2. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, имејл, веб страна, фотографија, новине, рекламе), пита и 
одговара на питања о разлозима комуникације кроз различите медије, Разговара о елементима порука (величина, боја, облик, 
звук, глас, покрет) различитих медија да би се привукла пажња публике 
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3. Зна карактеристике масовних (блиских) медија и разговара о привлачењу пажња публике, тумачи како ауторова намера и 
избор визуелних и текстуалних компоненти утиче на осећања публике 
4. Препознаје тип информација које доносе различити медији, описује елементе и технике које се користе да се осмисли 
главна идеја поруке (боја, звук, светлост,..), препознаје улоге људи који стварају поруке (писац, уметник, илустратор, 
уредник, фотограф...) 
5. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређеним намерама, анализира остварени утицај медија 
                                                                                                            

Библиотекар школе: Милика Јовановић


