
ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Септембар 

- Упознавање ученика са радом школске библиотеке 

- Формирање библиотечке секције школе и израда њеног плана и програма рада 

- Покретање других врста секција у зависности од интересовања ученика: драмска, новинарска, рецитаторска и друге. Одређивање динамике 

реализације њихових активности. 

- Упознати ученике првог разреда са радом библиотеке и пословима библиотекара. 

- Обележавање међународног дана писмености (8. септембар). Организовање радионице на тему вртса писмености (медијакса, дигитална, 

информатичка писменост). 

- Промоција рада школске библиотеке путем сајта школе. 

- Обележавање Европског дана језика (26. септембар) у сарадњи са активом наставника страних језика. 

Октобар 

- Обележавање Дечје недеље. 

- Планирање набавке потребне литературе и публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике, као и медијатечке грађе. 

- Посета Сајму књига у Београду. 

- Обележавање Светског дана школских библиотека (последњи понедељак у октобру). 

Новембар 

- Обележавање Европског дана науке (7. новембар). 

- Обележавање међународног дана детета (20. новембар). 

Децембар 

- Обележавање Дана библиотекара Србије (14. децембар). Радионица за ученике: „Моја идеална библиотека“. Предлози ученика за унапређивање 

рада библиотеке. 

- Креативна радионица поводом новогодишњих празника. 

Јануар 

- Обележавање школске славе Светог Саве организовањем ликовних и литерарних конкурса. 

- Израда електронског каталога књига. 

Фебруар 

- Обележавање Међународног дана матерњег језика (21. фебруар). Радионица на тему интеркултуралности и неговања језичке и културне 

различитости. Час читања поезије или других књижевних текстова на различитим језицима. 

- Обележавање Националног дана књиге (28. фебруар). Час читања поезије у библиотеци у сарадњи са наставницима разредне и предметне 

наставе. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке током првог полугодишта. 

 

 



Март 

- Обележавање Дана слободе приступа информацијама (16. март). Радионица на тему медијске писмености. 

- Обележавање Светског дана поезије (21. март). Припремити снимак на којима сами песници или познати глумци читају песме, снимак 

пројектовати ученицима у библиотеци. 

Април 

- Обележавање Међународног дана дечје књиге (2. април). Креативна радионица на којој ће ученици стварати своје сликовнице и писати бајке, 

или правити лутке за луткарску представу коју ће сами осмислити и изводити. 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права (23. април). 

Мај 

- Радионице на тему професионалне оријентације за ученике 8. разреда. 

- Организовати посете средњим школама. 

Јун 

- Проглашење најчитаније књиге у протеклој години. 

- Организовање дана размене старих уџбеника. 

- У сарадњи са одељењским старешином ученике обавестити о задужењима и неопходности враћања позајмљених књига и литературе пре краја 

школске године. 

- Анализа потреба за литератутом, периодичним публикацијама за ученике, наставнике и стручне сараднике, као и медијатечке грађе. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке током првог полугодишта. 

Август 

- Припрема и израда годишњег, месечних и оперативних планова рада. 

- Сређивање књижног фонда, утврђивање стања књига у библиотеци и заштита оштећене библиотечке грађе. 

- Ревизија библиотечко-медијатечке грађе. 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године. 

- Просторно уређење школске библиотеке. 

 

 

 


