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“Дјеци и њиховим породицама 
широм свијета, библиотечке услуге 
за дјецу никад нису биле важније 

него данас.„ 



ЦИЉЕВИ 
  
  

Сваком дјетету осигурати право на: 
 

- Информацију. 
- Функционалну, визуелну, дигиталну и медијску 

писменост. 
- Културни развој. 

- Развој вјештина и навика читања. 
- Цјеложивотно учење. 

- Креативне програме у слободно вријеме. 



 
 
 

Сваком дјетету омогућити слободан приступ свим 
изворима и медијима. 

Oрганизовати различите активности за дјецу, 
родитеље, педагоге и   учитеље. 

Омогућити породицама учешће у животу заједнице. 
Оснаживати дјецу и заговарати њихову слободу и 

сигурност. 
Охрабривати дјецу да постану самопоуздани и 

способни људи. 
Залагати се за мир у свијету. 

 



ФИНАНСИРАЊЕ 
   

„У ДЈЕЦУ ВРИЈЕДИ УЛАГАТИ“ 
  

Дјечијим библиотекама треба адекватан буџет за одржавање и повећање 
квалитета грађе и услуга које пружа. 

 
Буџет се може надопунити вањским изворима финансирања као што су: 

- Државна помоћ ( за посебне програме и нове иницијативе) 
- Подршка културних организација ( за музичке, плесне, позоришне, умјетничке, 

и друге програме.  
- Подршка издавача ( посјете аутора или илустратора и друга догађања). 

- Спонзорства  ( локалне пословне или волонтерске организације). 
- Подршка невладиних организација. 

- Донације. 

 



ГРАЂА 
  

    Дјечија библиотека треба имати разноврсну и развојно 

примјерену грађу у свим форматима.  

То укључује штампану грађу ( књиге, часописе, стрипове, 

брошуре) аудиовизуелну и електронску грађу те играчке, 

едукативну грађу, рачунаре, софтвере и приступ интернету. 

 



КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР ГРАЂЕ 
 
  

Приликом изградње збирки и развијања услуга 
библиотекари требају одабирати грађу која је : 

  
- Високе квалитете; 

- Примјерена доби корисника; 
- Савремена; 

- Одраз различитих вриједности и мишљења; 
- Одраз културе локалне заједнице;  

- Увод у глобалну заједницу. 



ПРОСТОР 
 
  

Без обзира на узраст, дјеца би требала библиотеку доживљавати 
као отворено, привлачно, узбудљиво и сигурно мјесто. У 

идеалним приликима дјеци би требало обезбиједити засебан 
простор који се лако препознаје ( нпр. посебно намјештен, уређен 

и обојен) и разликује се од других дијелова библиотеке. 
Библиотеке су јавно мјесто на којем се дјеца могу сусретати лично 

или у свијету рачунара. 
 



УСЛУГЕ 
  

Услугама за дјецу треба придавати једнаку важност и једнако их третирати 
као и услуге за одрасле. 

 
Дјечије библиотеке требају задовољавати и информационе и културне 

потребе, као и потребе за разонодом и забавом дјеце у заједници тако да: 
 

- Посједују разноврсну грађу; 
- Пружају информације и референсне услуге; 

- Помажу дјеци при одабиру грађе; 
- Укључују дјецу у одабир грађе и развој библиотечких услуга; 

- Организују поуку за стицање вјештине неопходних за сналажење у 
библиотеци; 

- Информатичко описмењавање; 
- Мотивишу – подстичу  читање; 

- Организују креативне програме ( подстицање читања); 
- Едукују родитеље, васпитаче и учитеље; 

- Осигуравају референсну литературу и образовање за васпитаче, учитеље 
и библиотекаре;  

- Сарађују са организацијама и установама.  

 



САРАДЊА С ДРУГИМ УСТАНОВАМА 
 
  

Повезивање и сарадња са другим установама у локалној заједници је јако 
важна. 

Истраживање информационих и културних потреба заједнице и настојање да 
се задовоље те потребе.  

Тиме се за добробит дјеце осигурава сарадња, а не надметање локалних 
установа. 

Школе су важни партнери. Школска библиотека помаже образовни процес, а 
дјечија библиотека је усмјерена на самообразовање и читање из разоноде. 

Амбуланте, дјечији вртићи и друга мјеста гдје се води брига о дјеци, 
неопходни су и добро дошли партнери, нарочито у активностима подстицања 

читања међу дјецом,  
родитељима и особама које се професионално баве дјецом. 

 



 
 
 

СЛИКА ДЈЕЧИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ У 
ЈАВНОСТИ 

 
 

Будући да је надметање за дјететово вријеме 
и пажњу све веће, позитивна слика дјечијих 

библиотека у јавности је све важнија. 
Читање и писменост, вјештине су неопходне 
за комуникацију и зато се у јавности то мора 

стално истицитати. 
 



БИБЛИОТЕЧКО ОСОБЉЕ 
 

 За ефикасно и професионално дјеловање дјечије библиотеке , потребни 
су образовани и предани дјечији библиотекари: 

 
Пожељне су вјештине: 

 
- Ентузијазам; 

- Добре коминикационе вјештине, способност сарадње с појединцима ;  
- Осјећај за тимски рад и способност за рјешавање проблема;  
- Предузимљивост, прилагодљивост и отвореност за новине ;  
- Способност анализирања корисничких потреба, планирања, 

руковођења и процјењивања услуга и програма;  
- Жеља за усвајањем нових вјештина и професионални развој. 

 
Дјечији библиотекари такође требају познавати и разумјети : 

 
- Дјечију психологију и развој;  

- Теорије развоја читања и промоцију читања ;  
- Умјетничке и културне могућности ;  

- Садржаје у књигама за дјецу и на другим медијима. 

 



 
 
 
 

РУКОВОЂЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
 
 

Важно је да они који проводе услуге за дјецу буду укључени у 
планирање активности библиотеке као цјелине. На тај начин се 

осигурава укљученост услуга за дјецу у опште циљеве и 
дугорочне планове  библиотеке. 

Стога је важно: 
- Статистичко праћење грађе, особља , услуга позајмице 

активности и др. 
То ће осигурати податке који су неопходни за планирање , 

утврђивање поузданости и доношење одлука темељених на 
стварним подацима. 

Мјерење ефикасности особља који се темељи на 
стандардизованим критеријима успјешности. 



Простор – важан , али не и 
најважнији ресурс  



Библиотечка грађа  
• Сликовнице 
• Белетристика 
• Школска лектира 
• Народна књижевност 
• Теолошка литература - прилагођена дјечијим узрастима 
• Енциклопедије 
• Часописи 
• Аудио и видео грађа 
• Дидактичке играчке 
• Педагошка литература за васпитаче и родитеље 
• Часописи за родитеље... 

 
 
 
 



Опрема 
• 5 рачунара- за кориснике 
• Штампачи, скенер 
• Телевизор 
• Mузичка линија 
• Приручни прибор за едукативне радионице 
• Музички инструменти 

 
 



Запослени  

• 1 дипломирани библиотекар 
• 1 ликовни графичар 
• 7 сарадника волонтера 



Сарадња са школама , вртићима и удружењима  
у циљу популаризације библиотечких услуга  



Услуге и програми: 
 

У циљу промоције читања и развијања 
разноврсних вјештина код  дјеце,  

организујемо свакодневне едукативне 
програме и радионичке садржаје: 
- Информатичко описмењавање;  

- Едукативне радионице;  
- Креативне радионице;  
- Ликовне радионице;  
- Музичке играонице; 

- Мале школе страних језика; 
- Манифестације. 



Мала школа рачунара 

Дјечији радови цртани на рачунару 









Едукативне радионице  
Обрађивање тема:  
- Лијепо понашање, понашање у насељу, школи, на улици; 
- О личној хигијени, хигијена уста и зуба; 
- Десет еколошких заповијести; 
- Храна, и важност хране за здравље – Гдје има витамина? 















Ликовне радионице 

- Обавезно уз подстицање на читање уз развијање 
маште и смисла за естетитику. 
- Приче и пјесме са поуком. 











- Рад са талентованом дјецом у малој групи 

Школа сликања 









- Израда употребних предмета  
 
 
 

 

Креативне радионице 



Музичка играоница 



Хор 













Мала школа страних језика 
- Енглески, француски, италијански, руски , њемачки 



Бебе у библиотеци 

Читање код дјеце развија: 
 
-  Говор; 
-  Способност памћења; 
- Координацију покрета; 
- Знање; 
- Машту; 
- Забаву. 













Играоница 
Дјеца најбоље уче кроз игру 

 
• Програм се проводи под стручним вођством у 

просторијама Дјечије библиотеке. 
• Бебе и мала дјеца могу се слободно кретати, 

бирати играчке, листати сликовнице. 
• Уче играти се и дружити са другом дјецом. 
• Истражују околину и експериментишу са 

стварима. 
• Слушају музику, пјевају и плешу. 
• Уче цртати и бојити, слагати слагалице. 
• За родитеље се организују тематска предавања. 











Манифестације 

Јачање позитивне слике о Дјечијој 
библиотеци у локалној средини уз 

помоћ медија. 



Обиљежавање важних датума  



Фестивал дјечијих жеља 





Фестивал Бајке – обиљежавање 
Дана дјечије књиге 

Маратон у читању бајки 



Бајкоквизија  



Маскенбал  



Љето у библиотеци 







Боцко у природи 





Концерти 
Новогодишњи концерт 







Хуманитарни концерт за поплављене 



Анимирали смо Поп и Рок звјезде да учествују у нашем концерту 



https://www.youtube.com/watch?v=HAeVWz5Kw1E 

Пронађите нас на YouTube 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

ЗАХВАЛНОСТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОВИХ ЛИЈЕПИХ И КРЕАТИВНИХ 
ПРОГРАМА ДУГУЈЕМО НАШИМ ВОЛОНТЕРИМА. 
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