
Читам, читаш... 

Лазаревац 
17. септембар 2014. 

Народна библиотека  
„Стефан Првовенчани” 

Краљево 

Марија Симовић, дечји библиотекар 



Конвенција УН о правима детета  
 У члану 31. се каже: Стране уговорнице ће 

поштовати и подстицати право детета на 
пуно учешће у културном и уметничком 
животу и подржаће пружање одговарајућих и 
једнаких могућности за културне, уметничке, 
рекреативне и слободне активности. 



• Јавне библиотеке – примарно центри за 
подстицање и промоцију читања 

 

• Развијање љубави према књизи код деце 
доприноси њиховом интелектуалном и 
емотивном развоју 

 



2009. год. Краљево чита 

 

  слогани:  

 

  „Читање је путовање у знање“ 

  „Где год да сте, уз књигу се лепше расте“ 

  „Књиге су светови и сваки од њих је као дом“ 

 

Рад Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“  
на промовисању читања код деце 





2013. год. Дежурна књига 
  Дечји библиотекари читају малишанима предшколског узраста 

сликовнице, краће приче, бајке (деца сама бирају дежурну књигу за тај 
дан) 

 Након читања разговарају са полазницима о прочитаном, објашњавају 
мање познате речи, подстичу децу да препричају причу 

 

Циљеви радионице: 
– подстицање читалачких навика код деце предшколског узраста 
– богаћење дечјег речника 
– буђење љубави према књизи и библиотеци 
– развијање социјалних вештина 
– упознавање деце са занимљивостима мимо текста (нпр. за Светски 

дан дечје књиге смо говорили о Х.К. Андерсену) 
 

Методологија рада: 
– мења се од радионице до радионице 
– у раду се користе видео-бим, магнетна табла, прибор за цртање 

 

 
 



Дежурна књига 

 

Дечје одељење Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево 

Уторком од 17 часова 







2014. год. Лектира не боли 

– намењена деци од првог до петог разреда 
– сарадња градске библиотеке и основних школа 
– библиотекари и учитељи на истом задатку: 

популаризација књиге, читања, знања, библиотеке 
– дечји писци запослени у НБ „ Стефан Првовенчани” су се 

нашли у улози промотера читања 
– улога дечјег библиотекара је да помогне деци при 

одабиру књиге, тј. при формирању своје личне лектире 
– назив радионице: индивидуална, а не школска лектира 

 
– одржано је 7 радионица у току летњег распуста 

 
– свака има свој назив, друге модераторе, методологију 

рада, а опет исти циљ 

 



1. Уводна, „Кад смо били мали“ 
 циљеви: 

- успостављање позитивне корелације између књиге и осећаја 
пријатности и сигурности из раног детињства док су им други 
читали 

- стављање детета у улогу одраслог читача (задатак је да читају 
млађем брату, сестри, комшији), то им буди осећај одговорности 
и важности 

 

 



2. „Мој дневник са летњег распуста“ 
  Деца су учила о различитим начинима вођења дневника, затим 

како издвојити и записати важне догађаје, како оплеменити 
дневник илустрацијама, сличицама, улазницама 

циљеви: 

– учење сажетих форми писања 

– помагање деци при идентификовању битних доживљаја и њихово 
уобличавање у причу 



3. „Лука из олука“ Дејан Алексић 

 Учитељица је прочитала први део приче и дала деци задатак да је 
заврше. Било је пуно креативних и маштовитих идеја. Затим је 
аутор испричао свој крај, као и одакле му инспирација да напише 
ово дело. 



4. „Седмо краљевство“ Гордана Тимотијевић 

 Подељени у групе, малишани су изводили представе у којима су 
приказивали своју визију Седмог краљевства. Након овог 
забавног и креативног рада, ауторка се дружила са децом и 
одговарала на бројна питања о процесу писања, инспирацији, о 
свом раду. 



5. „Мале песме“ Милоје Радовић 

 Задатак који су деца добила је био да илуструју по једну песму из 
ове збирке. Ко је желео или могао, научио би стихове напамет, а 
било је и креативних малишана који су настављали песникове 
редове. 

 



6. „Распоред удварања“ Милош Милишић 

 Поред дружења са књижевником, ова радионица је била 
посвећена учењу и усавршавању начина за лако памћење неког 
текста. Учитељица је одабрала једну песму из Милишићеве 
збирке и дала деци задатак да је науче напамет, тако што ће 
сваку реч приказати неким сликовним знаком. 

 



7. Завршна радионица 

 Деца су је сама осмислила. 
 Песма за добродошлицу ђацима 

првацима 
 

Добродошлица 
Добро дошли, мили наши, 

знање на вас овде чека, 
незнање се од вас плаши 
школа пут је до човека. 

  
Другарство ћеш овде стећи 

и постаћеш много већи. 
Добар друг је вредан свима, 

благо оном ко га има. 
  

И ја желим другар бити 
јер то неком много значи, 

своју жељу нећу крити, 
заједно смо много јачи. 



Остале активности у Библиотеци током лета  
усмерене на популаризацију читања 

 –формиран је кутак за тинејџере 

 



–изложбе у Библиотеци 

• „Лето уз часописе“ 

• „Читај, учи и играј се“ 

• „Проведите распуст с књигом... на планини, на селу, 
на мору“ 

• „Стрипотека“ 

• „Свако место је право место за читање“ 

 



– пано „Препоручите вршњацима“ 

 



ПИТАЊА? 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


