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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2013/2014. школску годину 
 

Библиотека школе „22.октобар“ је  библиотека окренута потребама 
ученика и наставника па највише садржи лектиру која се користи у настави 

српског језика и књижевности али поседује и мноштво друге књижевне грађе. 
Основни задатак библиотеке је да задовољава потребе корисника, првенствено 
ученика, сарадника и наставника наше школе и повећава свој фонд. 

Најважније активности библиотеке школе „22.октобар“ у Жабљу су 
промовисање активности читања, проналажење и неговање талената писања 

код ученика, подржавање рада сродних секција, редовно попуњавање фондова 
које се одвија у складу са дугорочним принципима набавне политике која је 
усмерена на потребе ученика. 

 
У библиотеци су запослена два библиотекара са различитим процентом 

норме норме. Бибиотека ради сваким радним даном са ученицима од од 8 до 11 
часова, и то са по једним библиотекарем у смени три дана у недељи а 
преостала два дана са два библиотекара у смени. У периоду од 11 до 14 часова 

увек је присутан један библиотекар и тада се врше остале активности пописа, 
провере издатих књига, наручивања, увида у садржај издања у библиотеци, 

примање поште и поруџбина, провере исправности добијених књига, 
печатирање књига, сарадње са ученицима и наставницима по питању издавања 

дневника који се чувају у библиотеци, идравања уџбеника, праћење нове 
литературе. Како се број корисника у дану креће око 20 так дневно, три сата је 
довољно радно време да се подмире њихове потребе а библиотекарима остаје 

исто толико за текуће послове бибилотеке. 
 

План баспитно образовног, стручног, културног рада и сарадња са 
управом и директором по активностима, носиоцима и времену 

реализације 
 

 
Васпитно – образовни рад 

 

Активност Носиоци Време 

Омогућавање брзог приступа 
информацијама ученицима и 
наставницима, путем књига и интернета  

Библиотекари, 

ученици 

Целе 
школске 
године 

Издавање књига 
Библиотекари, 
ученици 

Целе 
школске 

године 

Сарадња са секцијама (драмска, 

литерарна, рецитатирска, новинарска) 

Библиотекари, 

ученици и 
наставници 

Целе 

школске 
године 

 
Упознавање ученика и наставника са 

фондом књига у библиотеци 
 

Библиотекари, 

ученици 

Целе 
школске 
године 
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Развијање навике читања код ученика, 

израда промотивног материјала, 
објављивање активности библиотеке на 
сајту 

 

Библиотекари, 

ученици 

Целе 
школске 
године 

Помоћ матурантима приликом израде 
радова у налажењу извора знања 

Библиотекари, 

ученици завршних 
година 

Целе 

школске 
године 

 
Едукација ученика у коришћењу 

различитих извора знања: предговора, 
поговора, сажетака, часописа, интернета 
 

Библиотекари, 
ученици 

Целе 

школске 
године 

 

 
Стручни рад 

 

Активност Носиоци Време 

Планирање и припремање рада 

библиотеке   
Библиотекари 

август и 

септембар 

Набавка нових књига кроз 

поручивање и донације 

Библиотекари, 

ученици, наставници, 
родитељи 

Целе 

школске 
године 

Читање рецензија књига, 

обавештавање о издавању нових 
књига и уџбеника, стручних 

часописа  

Библиотекари 
Целе 
школске 

године 

Израда пописа књижевне грађе Библиотекари 

Целе 

школске 
године 

Израда тематских пописа 
литературе, каталога 

Библиотекари 

Целе 

школске 
године 

 
Информисање ученика и 

наставника о пристиглој 
литератури 

 

Библиотекари 

Целе 

школске 
године 

 
Израда статистике и бројчаних 

показатеља рада бибилиотеке. 
 

Библиотекари Август 

Сарадња са издавачким кућама Библиотекари 
Целе 
школске 

године 
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Посећивање стручних семинара у 
циљу стручног усавршавања 

Библиотекари 

Целе 

школске 
године 

Чување књига и одржавање 
простора за књиге 

Библиотекари, 
помоћно особље 

Целе 
школске 

године 

 
Посете сајмовима и промоцијама 

књига 
 

Библиотекари 

Целе 

школске 

године 

 
 

 

 

Културни рад 
 

Активност Носиоци Време 

 
Планирање културних активности у 

библиотеци. 
 

Библиотекари 
Август и 

септембар 

 

Планирање и постављање изложби, 
трибина, пројекција, помоција, 

квизова у складу са образовним 
профилима школе. 

 

Библиотекари, 
ученици, 

наставници, 
родитељи 

Август и 

септембар 

Обележавање годишњица и 
значајних датума из области 

културе. 

Библиотекари 
Целе 
школске 

године 

 

Повезивање и сарадња са другим 
библиотекама у општини и 

културним институцијама у локалној 
заједници и ближим градовима. 

 

Библиотекари 
Целе 
школске 

године 

Инфомисање ученика и наставника 
о културнима дешавањима у 

општини.  

Библиотекари 
Целе 
школске 

године 
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Сарадња са управом и наставницима 

 

Активност Носиоци Време 

Консултације око потребне стручне 
литературе са свим наставницима школе, 
посебно са активима српског језика и 

страних језика али и свим осталим активима 

Библиотекари, 
наставници 

Август и 
септембар 

Сарадња са свим наставницима у школи 
везано за културна дешавања у школи 

Библиотекари, 
наставници 

Целе 

школске 
године  

Сарадња са наставницима српског језика 

поводом набавке лектира 

Библиотекари, 

наставници 

Целе 
школске 

године 

Сарадња са наставницима који воде секције 
у школи ради могуће сарадње и подршке 

Библиотекари, 
наставници 

Целе 

школске 
године 

Сарадња са директором школе поводом 
школе поводом набавке нових књига и 
набавке књига за награде најбољим 

ученицима на крају школске године. 

Библиотекари, 
директор 

Целе 

школске 
године 

Сарадња са одељенским стрешинама у вези 
са дуговања ученика 

Бибилиотекари, 

одељенске 
стрешине 

Целе 

школске 
године 

 
Сарадња са рачуновођом, педагогом и 
правником у вези текућих послова 

(консултације о Правилницима, 
наручивањем, донацијама књига и 

потребама ученика). 
  

Библиотекари, 

рачуновођа, 
правник, педагог 

Целе 

школске 
године 

По потреби, присуство појединим стручним 

већима са темом набавке литературе. 

Библиотекари, 
наставнци, 
директор 

Август и 

септембар 

 
Писуство на активима наставника српског 

језика и књижевности ради планирања 
заједничких активности. 

 

Библиотекари, 

наставнци 

Август и 

септембар 

 

План рада сачинили библиотекари:  

Николета Његован и Јелена Медић 

Датум: 15.09. 2013. године у Жабљу 


