
Драги  корисници, 

 

Библиотека Техничке школе  „Радоје Љубичић“  неће радити у просторијама школе док 
траје ванредно стање у Републици Србији, али ће библиотекар сарађивати са корисницима 
преко друштвених мрежа, гугл учионице и вибер група. 

Школски библиотекари широм Србије пружају подршку корисницима путем 
друштвених мрежа и вибер група и постављају едукативне и културне садржаје на сајтове, 
странице, групе, блогове и слично.. На тај начин помажу заинтересованим ученицима, 
наставницима и родитељима, односно старатељима широм Србије у остваривању образовно – 
васпитног процеса учењем на даљину. Важна улога школског библиотекара је да сарађује са 
свим библиотекарима широм земље, али и са колегама из окружења и да размењује идеје. 
Библиотекар помаже ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у школи 
да лакше преброде тешка времена позивајући их на онлајн читање, учење, усмеравајући их ка 
линковима везаним за предстојећа онлајн културна дешавања, попут виртуелне посете 
музејима, позоришним представама, концертима,  библиотекама, youtube каналима, обукама, 
као и на учешће у разним креативним онлајн конкурсима. 

Мирјана Радовановић Пејовић, члан Управног одбора и председник Подружнице 
Златиборског округа Друштва школских библиотекара Србије у мејлу прослеђеном члановима 
подружнице предлаже да библиотекари на сајтовима школа објаве линкове са дигиталним 
садржајима за читање и за подршку учењу на даљину. На овај начин различити облици, начини 
и приступи у остваривању комуникације библиотекара биће у функцији обезбеђивања 
потребних информација и подршке у остваривању образовно – васпитног рада учењем на 
даљину. 

Библиотекар средње школе „Техноарт Београд“ Бојана Тошић Ранковић поделила je са 
библиотекарима широм земље свој допис корисницима у ком предлаже корисницима 
библиотеке који су позајмили лектиру или белетристику да наставе читање и у ком их саветује 
како правилно да користе књижну грађу током епидемије и упућује их на проналажење 
потребне лектире на интернету. 

Обрађен део из дописа: Приликом коришћења било каквог штампаног материјала у 
папирном облику треба поштовати нека правила. Пре свега обавезно добро опрати руке пре и 
после коришћења и не додиривати лице током читања. Друго, књиге садрже вирусе, бактерије и 
гљивице и због тога је јако важно чувати књиге од прашине и прљавштине. Маска није обавезна 
приликом читања, али библиотекар када ради ревизију комплетне грађе у библиотеци мора 
обавезно да има заштиту – маску, рукавице, мантил и наочаре. Будите опрезни и ако дајете 
другом књигу, упозорите га на хигијену руку и лица. Сви корисници који нису позајмили књиге, 
лектире могу их потражити на интренету, углавном су доступне. Оно што наставници буду 
тражили по плану, наћи ћете на интернету. Ових дана многе културне институције су 
отвориле могућност прегледа виртуелних тура у музејима, позоришних представа, филмова, па 
пронађите шта вас интересује и погледајте. 

Библиотекар Техничке школе „Радоје Љубичић“  ће вам помоћи да пронађете линкове ка 
књигама које вас занимају или имате обавезу да их прочитате као школску лектиру и усмерити 
ка едукативним и културни садржајима које можете погледати на интернету. Библиотекар ће 
користити  Гугл учионицу за рад са корисницима током ванредног стања. Учионица ће се 
користити и за рад Библиотечке секције уколико ученици искажу потребу да ураде нешто 
креативно током епидемије. Код за учионицу ће добити сваки одељењски старешина преко 
вибер групе и проследити  корисницима библиотеке. Код ће добити и сви заинтересовани 
запослени у школи јер су и они корисници библиотеке. 

Што се тиче следећих линкова, материјали ће се постављати уредно, придружите се и 
будите у току са предстојећим догађајима или погледајте претходне радове. 

1. Сајт школске библиотеке: http://bibliotekatsrljhome.wordpress.com 

http://bibliotekatsrljhome.wordpress.com/


2. Страница Библиотечке секције на сајту школе: 
http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/BiblioteckaSekcija.html 

3. Фејсбук страница школске библиотеке: https://www.facebook.com/biblioteka.wr 

4. Фејсбук група школске библиотеке: https://www.facebook.com/groups/245981406083946 

5. Инстаграм страница школске библиотеке: https://www.instagram.com/vesna.tadic.wr 

6. Youtube библиотекара: https://www.youtube.com/channel/UCThs4_4HzUplTX5SlqIm_Pg 

 

Препорука Друштва школских библиотекара Србије за дигиталне колекције књига на 
српском језику које можете читати путем Интернета: 

1. Дигитална народна библиотека Србије:  https://digitalna.nb.rs/ 
2. Антологија српске књижевности: www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ 
3. Претражива дигитална библиотека: https://pretraziva.rs/pretraga 

 
Претраживач културног наслеђа Србије – основне информације о дигитализованом 

културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији Републике 
Србије:  https://kultura.rs 

 
Важни линкови за подршку учењу на даљину: 
 

1.Распоред емитовања образовних садржаја  (ТВ – часови)  
за стручне школе: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/537/strucni-predmeti 
за дуално образовање: https://www.rasporednastave.gov.rs/dualno-obrazovanje.php 
2. Онлајн платформе – подршка учењу:  
https://www.mojaskola.gov.rs 
https://www.rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php 
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs 
 

 Желим вам свима добро  здравље и да се што пре видимо у нашој библиотеци када се све 
ово заврши. До тада се чувајте и останите код куће.  

              

Весна Тадић 

стручни сарадник – библиотекар 
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