
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ  

ОШ ''Браћа Јерковић'' - Железник 

 

Школска библиотека је саставни део образовно-васпитног процеса школе. 

Задаци школске библиотеке су да пружа информације и сазнања неопходне за успешно 

учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, као и да омогући 

ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развије њихову стваралачку 

машту и оспособи их да да буду одговорни грађани. 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

- развијање читалачких навика и информационе писмености ученика; 

- оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора знања и 

информација, као и самосталност у учењу; 

- подстицање критичког мишљења у проналажењу, избору и примени информација и знања. 

 

Оставарујући ове циљеве, библиотека учествује у остваривању и унапређивању 

образовно-васпитног рада школе. 

 

Она обавља и библиотечко-информациону делатност на: 

- прикупљању, обради, чувању и давању на коришћење библиотечке грађе и извора, као и 

стварању, размени и дистрибуцији информација које поседује у циљу ширења знања и 

приступа информацијама и њихове промоције. 

 

  Циљеви ће се остваривати кроз следеће области: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

3. Рад са наставницима 

4. Рад са ученицима 

5. Рад са родитељима 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Израда годишњег и 

месечног плана рада 
IX -VI библиотекар  

• Израда развојног 

плана школске 

библиотеке 

IX библиотекар  

• Планирање и 

програмирање рада са 

ученицима и 

наставницима 

IX-X библиотекар 
чланови стручних 

већа 

• Планирање набавке 

књижне и некњижне 

грађе – књиге, 

наставна средства, 

периодичне 

публикације... за 

потребе наставника и 

ученика и целокупног 

васпитно – образовног 

процеса                 

IX,X,I,II,V библиотекар 

Директор,стручна 

већа,педагог и 

психолог 

• Предлагање оснивања 

библиотечке секције 
X библиотекар 

руководиоци 

секција 

• Рад на сређивању 

фонда књижне и 

некњижне 

библиотечке грађе 

IX-VI библиотекар  

• Формирање и 

одржавање 

алфабетског каталога 

IX,X,XI библиотекар  

• Рад на сређивању 

постојећег програма за 

аутоматску обраду 

података 

IX,X,XI библиотекар  

• Учешће у тимском 

планирању и 
IX,X,XI библиотекар Стручни 

сарадници, 



програмирањ у 

образовно – васпитног 

процеса у школи 

наставници 

• Учешће у тимском 

организовању 

такмичења у знању, 

смотри наградних 

конкурса у школи, 

граду, републици 

IX-VI библиотекар 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

 

 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац 

• Учешће у изради годишњег 

плана рада и самовредновања 

установе 

 

IX-VI 
Директор,стручни 

сарадници,наставници 

• Физичка и стручна обрада 

књижног инекњижног 

материјала – 

инвентарисање,сигнирање, 

класификација, каталогизација; 

 

IX-VI Библиотекар 

• Израђивање прегледа и анализа 

коришћења фондова у циљу 

евалуације и што 

функционалнијег коришћења 

ресурса библиотека у процесу 

наставе; 

 

IX-VI 

Библиотекар, 

директор,стручни 

сарадници,наставници 

• Стварење и ажурирање 

фондова и датотека наставних 

средстава створених у школи у 

току и за потребе наставног 

процеса (презентације ученика 

и наставника, сценарији 

часова, радионица...); 

 

IX-VI 
Библиотекардиректор,стручни 

сарадници,наставници 



• Рад на аутоматизацији 

библиотечког пословања;  
IX-VI библиотекар 

• Израда предметних и 

тематских библиографија 

наставних средстава, стручне 

литературе; 

 

IX-VI библиотекар 

• Спровођење редовне и 

ванредне ревизије свих или 

појединачних фондова; 

 

IX-VI библиотекар 

• Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне 

активности(теоријска и 

практична настава,допунски и 

додатни рад,ваннаствне 

активности ученика и др.) 

IX-VI 
библиотекар,наставници и 

стручни сарадници 

• Коришћење сазнања и 

достигнућа савремене 

науке,научнопроверене методе 

и резултата сопственог 

истраживачког рада 

IX-VI библиотекар 

• Побољшање 

информационе,медијске и 

информатичке писмености 

корисника развијањем 

критичког односа према 

различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности 

IX-VI 
директор,стручни сарадници 

и наставници 

 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са 

наставницима на 

промоцији читања 

ради задовољства кроз 

IX -IV библиотекар 

Наставници 

српског језика и 

професори 

разредне 



све облике образовно-

васпитног рада  

наставе 

• Сарадња у припреми 

наставних 

иваннаставних 

активности по 

савременим облицима 

и методама рада, 

(организовање 

тематских изложби, 

тематске и идејне 

смернице за писање 

читалачког дневника; 

учешће у припреми за 

извођење представе 

инспирисане 

књижевним делима; 

стављање на увид 

расположиве изворе 

школске библиотеке за 

анализу књижевних и 

историјских мотива у 

различитим врстама 

уметности (филм, 

позориште, ликовна 

уметност); 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

• Помоћ наставницима у 

избору и примени 

стручне литературе, 

припреме и примене 

наставних средстава и 

електронских извора 

информација; 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

•  Учешће и помоћ 

учитељима и 

наставницима у 

организовању 

радионица поводом 

обележавања Дана 

школе, Светог Саве, 

Божића, Ускрса и сл 

IX- VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи 

• Сарадња са 

наставницима у 

припремаљу ученика 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 



за самостално 

коришћење разних 

извора информација 

• Организовње 

наставних часова из 

појединих предмета у 

школској библиотеци 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

• Сарадња са 

наставницима око 

утврђивања годишњег 

плана обраде лектире 

и коришћење 

наставничко-

сарадничког дела 

школске библиотеке 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

• Коришћење ресурса 

библиотеке у процесу 

наставе 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

• Подршка 

наставницима у 

редовном и 

континуираном 

праћењу и коришћењу 

стручне литературе 

IX- VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

• Систематско 

информисање 

наставника  о 

новообјављеним 

књигама,стручним 

часописима , новим 

носачима информација 

и другој грађи 

IX-VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 

 

 

4.  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Пружање помоћи при 

избору литературе и 

друге грађе 

IX -VI библиотекар 
Наставници и 

учитељи 



• Остваривање програма 

образовно-васпитног 

рада са ученицима у 

школској библиотеци 

IX- IV библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Пројекат Оштро 

перце(писање приказа 

и књижевних критика) 

IX- I библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Учешће у такмичењу 

Читалачка значка 
XII, V библиотекар 

Наставници, 

учитељи и ученици 

• Испитивање потреба и 

интересовања за 

књигом и другом 

библиотечко-

медијатечком грађом 

IX, II библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Развијање навика за 

чување,заштиту и 

руковање књижном и 

некњижном грађом 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Оспособљавање 

ученика за самостално 

коришћење штампаних 

и електронских извора 

знања, развијање 

метода самосталног 

рада за коришћење 

књижног и некњижног 

материјала 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи 

• Укључивање у рад 

библиотечке секције и 

пружање помоћи у 

остваривању програма 

рада 

IX -VI библиотекар Ученици 

• Организовање сусрета 

са познатим писцима и 

другим јавним и 

културним радницима 

IX -VI библиотекар 

Наставници, 

учитељи, ученици, 

родитељи 

• Континуирани рад на 

навикавању ученика на 

пажљиво руковање 

књижном и 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 



некњижном грађом; 

• Помоћ ученицима у 

развијању критичког 

односа према 

изворима 

информација; 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Помоћ ученицима у 

проналажењу и избору 

литературе и 

информација за израду 

различитих задатака, 

увођење у технике 

истраживачког рада; 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Реализација часова у  

библиотеци у нижим 

разредима (I-IV 

разреда) u циљу 

упознавања ученика са 

појмом и функцијом 

библиотеке, техником 

задуживања и 

раздуживања књига, 

врстаmа књижне грађе 

и развијања 

читалачких навика; 

IX -VI библиотекар 
Учитељи и 

ученици 

• Оспособљавање 

ученика за самостално 

и стално (доживотно) 

коришћење извора 

знања и учење; 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Унапређивање 

медијске и 

информатичке 

писмености ученика; 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи и ученици 

• Индивидуални рад са 

ученицим у циљу 

препознавања и 

подршке њихових  

различитих 

интересовања и 

потреба. 

IX -VI библиотекар 
Наставници, 

учитељи  

5.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 



Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са 

родитељима ради 

давања информација о 

читалачким 

интересовањима и 

потребама ученика у 

циљу развијања 

читалачких навика 

IX-VI 
наставници и 

учитељи 

Библиотекар, 

психолог, 

родитељи 

• Сарадња са 

родитељима ради 

формирања навика 

правилног чувања 

књига код куће и 

враћања позајмљених 

књига на време 

IX-VI библиотекар 

Родитељи, 

наставници и 

учитељи 

 

 

6.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Сарадња са стручним 

већима наставника, 

педагогом,психологом 

и директором школе у 

вези са набавком и 

коришћењем књижне и 

некњижне грађе,те 

целокупном 

организацијом рада 

школске библиотеке 

IX-VI библиотекар Педагог, психолог 

• Сарадња са педагогом и 

психологом ради 

праћења индивидуалних 

интересовања и потреба 

ученика, посебно код 

избора извора знања за 

децу са потешкоћама, 

фонд  истраживачких 

радова надарених 

ученика; 

IX-VI библиотекар Педагог, психолог 



• Обезбеђивања књижне 

и некњижне грађе за 

школску библиотеку 

IX-VI библиотекар 
Директор, педагог, 

психолог 

• Учешће у припреми за 

реализацију 

мултидисциплинарних 

пројеката, радионица, 

семинара и других 

активности у складу са 

годишњим планом 

школе; 

IX-VI библиотекар 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

психолог, педагог 

• Организовање и 

припремање културних 

активности у Школи: 

песнички сусрети, 

изложбе књига и 

фотографија  и јубулејa, 

(Месец књиге и посета 

Сајму књига, Дан 

школе, Свети Сава, 

обележавање Светског 

дана школске 

библиотеке, 

Међународног дана 

дечије књиге, 

Међународног 

данаматерњег језика) 

 

IX-VI библиотекар 

Директор, 

библиотечка 

секција, педагог, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

• Сарадња са директором 

школе у вези награђивања 

ученика са посебним 

постигнућима у раду, на 

такмичењима, 

конкурсима, смотрама 

Набавка књига за 

награђивање; 

IX-VI библиотекар 

Директор, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

• Учешће у припремању 

текстуалних, фото и 

видео прилога за 

интернет презентацију 

школе; 

IX-VI библиотекар 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог 

• Сарадња са 

директором школе у 
IX-VI библиотекар Директор, 

наставници 



раду на промоцији 

школе и школске 

библиотеке   посебно у 

активностима везаним 

за упис првака 

разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Подручје рада Време Носилац 

• Учешће у раду Наставнићког већа IX-VI библиотекар 

• Сарадња са  стручним тимовима  у циљу 

квалитетне искоришћености ресурса 

библиотеке, набавке потребне стручне, 

методичке, педагошко – психолошке 

литературе и могућности стварања 

наставних средстава у школи  

IX-VI библиотекар 

 

8.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

• Учествовање у 

планирању и 

реализацији културне 

и јавне делатности 

школске библиотеке 

IX-VI библиотекар 

Директор, 

наставници и 

учитељи 

• Остваривање сарадње 

са школским и јавним 

библиотекама на 

територији општине и 

града,библиотеком 

Града Београда, 

Народном 

библиотеком Србије; 

IX-VI библиотекар 

Директор, 

наставници и 

учитељи 

• Сарадња са 

просветним, научним, 

културним, и другим 

установама (новинско-

IX-VI библиотекар 

Директор, 

наставници и 

учитељи 



издавачка предузећа, 

радио-телевизијски 

центри, филмске 

и позоришне куће, 

домови културе и 

друге установе које се 

баве децом и младима) 

сарадња са 

предшколским 

установама; учешће у 

организовању 

образовних шетњи 

градом; посета спомен 

-кућама, спомен-

музејима или 

позоришним 

представама које 

обрађују неко од 

књижевних дела из 

програмске лектире; 

• Припремање и 

организовање 

културних и 

такмичарских 

смотри,сусрети са 

писцима и такмичење 

рецитатора 

XI-III библиотекар 

Директор, 

наставници, 

учитељи, педагог и 

психолог 

• Остваривање сарадње 

са организацијама и 

установама културе 

IX-VI библиотекар Директор 

• Сарадња са новинско-

издавачким кућама 
IX-VI библиотекар Директор 

• Учешће у раду Актива 

школских 

библиотекара на 

општинском и 

градском нивоу, 

Друштва школских 

библиотекара Србије, 

Библиотекарског 

друштва Србије, 

Друштва учитеља 

Београда, Савез 

учитеља Србије 

IX-VI библиотекар  



• Сарадња са локалном 

самоуправом у циљу 

афирмисања и 

промоције библиотеке 

и школе 

IX-VI библиотекар Директор 

 

 

9.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ. 

 

Подручје рада Време Носилац 

• Праћење педагошке 

литературе,периодике,стручних 

рецензија и приказа 

IX-VI библиотекар 

• Евиденција и праћење коришћења 

књига и наставних средстава у школској 

библиотеци, дневна, месечна и 

годишња 

IX-VI библиотекар 

• Праћење стручне литературе и 

периодике из области библиотекарства, 

информатике, образовне теорије и 

праксе 

XI-III библиотекар 

• Вођење књига ивентара и монографске 

публикације, визуелне грађе и 

пројекција, звучне грађе, сликовница и 

фонда уџбеника 

XI-III библиотекар 

• Учествовање на седницама стручних и 

других органа школе 
IX-VI библиотекар 

• Учествовање на семинарима,стручним 

саветовањима и трибинама 
IX-VI библиотекар 

• Учествовање у раду Актива школских 

библиотекара општине Чукарица 
IX-VI библиотекар 

• Сарадња са Народном 

библиотеком,Библиотеком града 

Београда и другим институцијама 

IX-VI библиотекар 

• Писање извештаја и личног плана 

стручног усавршавања  
XI и VI библиотекар 



 

БИБЛИОТЕКА И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Библиотекар, заједно са предметним и разредним наставницима учествује у припреми и 

организовању књижевних сусрета и трибина, обележавању значајних датума као нпр. Вукови 

дани, Савиндан, Међународног дана дечије књиге, Међународног дана матерњег језика, Светског 

дана школских библиотека, Дана библиотекара Србије.  

Затим, обележавање значајних јубилеја, дана рођења значајних личности из области културе, 

науке, књижевности, уметности и других области, припремају се изложбе књига, фотографија и 

ученичких радова. 

Пажњу треба обратити и на тему очувања културног налеђа завичаја (акције Мој завичај је моја 

учионица, Виртуелни завичај и сл). 

Библиотека се укључује у сродне културне активности, смотре, конкурсе и пројекте на локалном, 

националном и међународном нивоу, и у том смислу сарађује са другим школамаи школским 

библиотекама, Друштвом школских библиотекара Србије, организацијама и установама културе, 

издавачкимкушћама, Народном библиотеком Србије и јавним библиотекама. 

 

 

 

           Библиотекар 

                                                                                                                                    Слађана Колунџић 

 


