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Сажетак 
Програм маркетинга и промоције рада школа у Србији одређен је прописима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а маркетиншки план може се сматрати делом развојног плана школе. Део послова школског 
библиотекара јесу и промоција рада библиотеке и целокупног рада школе. С друге стране и међународни 
библиотекарски документи, попут „IFLA/UNESCO Смерница за школске библиотеке“ и „IFLA/UNESCO Манифеста за 
школске библиотеке“, предвиђају активно учешће школског библиотекара у маркетингу школе. 
Библиотекар у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ учествује у маркетиншким и промотивним активностима кроз 
рад са ученицима и наставницима у реализацији часова тематске и пројектне наставе, уређивање школског листа и 
веб-странице и сарадњу са локалном заједницом. Као члан маркетиншког тима учествује у планирању и организовању 
елемената маркетинга и својим радом доприноси побољшању слике о школи и унапређењу њеног рада.
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Школски библиотекар и маркетинг  
у основној школи

Ме ђу на род ни би бли о те кар ски до ку мен ти пред-
ви ђа ју ак тив но уче шће школ ског би бли о те ка ра у 
мар ке тин гу шко ле. У „IFLA/UNE SCO Ма ни фе сту за 
школ ске би бли о те ке“1 на во ди се да је ме ђу услу-
га ма ко је пру жа школ ска би бли о те ка и „про мо ци-
ја чи та ња и из во ра и услу га школ ске би бли о те ке у 
школ ској и ши рој дру штве ној за јед ни ци“. „IFLA/
UNE SCO Смер ни це за школ ске би бли о те ке“2 ис ти-
чу да је про мо ци ја је дан од еле ме на та про гра ма 
ко ји до при но се да школ ска би бли о те ка бу де де-
ло твор на, успе шна и до бро во ђе на и да „школ ска 
би бли о те ка тре ба да има пи са ни про грам мар ке-
тин шких и про мо тив них ак тив но сти.“ Кроз тај про-
грам би бли о те кар се укљу чу је у мар ке тин шке ак-
тив но сти шко ле.

1   „IFLA/UNE SCO Ма ни фест за школ ске би бли о те ке“, Гла сник На род не 
би бли о те ке Ср би је, 1 (2005): 420, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi-
le_id=1283 (пре у зе то 20. 3. 2015).

2   „IFLA/UNE SCO Смер ни це за школ ске би бли о те ке“, Гла сник На род не 
би бли о те ке Ср би је, 1 (2005): 23, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi-
le_id=1282 (пре у зе то 20. 3. 2015).

Про грам школ ског мар ке тин га део је го ди шњег 
пла на ра да основ них и сред њих шко ла у Ре пу бли-
ци Ср би ји и об у хва та ак тив но сти ин тер ног и екс-
тер ног мар ке тин га. Мар ке тинг и про мо ци ја од ре-
ђе ни су и дру гим до ку мен ти ма. „За кон о основ ном 
обра зо ва њу и вас пи та њу“3 (Во ђе ње ле то пи са и 
пред ста вља ње ра да шко ле, члан 52) ка же да је 
шко ла „ду жна да има сво ју ин тер нет стра ну“, да 
пред ста вља про грам и ор га ни за ци ју ра да у пу бли-
ка ци ји, ко ју об ја вљу је на сво јој ин тер нет стра ни 
до 1. ок то бра за те ку ћу го ди ну и да во ди ле то пис 
за сва ку школ ску го ди ну. „Пра вил ник о вред но ва-
њу ква ли те та ра да уста но ве“4 уре ђу је вред но ва ње 
ква ли те та ра да кроз са мо вред но ва ње и спо ља-
шње вред но ва ње на осно ву стан дар да ква ли те та 
ње ног ра да. Је дан од Стан дар да ква ли те та ра да 

3   Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, „За кон о 
основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу”, http://www.mpn.gov.rs/ima ges/
con tent/pro sve ta/prav na_ak ta/do ne se ni_za ko ni/za kon_o_osnov-
nom_obra zo va nju_i_vas pi ta nju.pdf (пре у зе то 2. 2. 2015).

4   Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, „Пра вил ник 
о вред но ва њу ква ли те та ра да уста но ва”, http://www.mpn.gov.rs/do-
ku men ta-i-pro pi si/pod za kon ski-pro pi si/obra zo va nje-i-vas pi ta nje/874-
pra vil nik-o-vred no va nju-kva li te ta-ra da-usta no va-slu zbe ni-gla snik-rs-
br-9-12-od-30-07-2012-go di ne (пре у зе то 2. 2. 2015).
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обра зов но-вас пит них уста но ва у обла сти Етос5 под-
ра зу ме ва да се „Ре зул та ти уче ни ка и на став ни ка...
по др жа ва ју и про мо ви шу“, а ин ди ка то ри зах те ва ју 
да се ре зул та ти уче ни ка и на став ни ка јав но ис ти чу 
и про мо ви шу и да се ор га ни зу ју раз ли чи те школ ске 
ак тив но сти за уче ни ке у ко ји ма сва ко мо же има ти 
при ли ку да по стиг не ре зул тат. На осно ву ре зул та та 
са мо вред но ва ња из ра ђу је се раз вој ни план и план 
уна пре ђе ња: иден ти фи ку ју се сна ге и сла бо сти, 
од ре ђу је ми си ја и ви зи ја и при о ри тет не обла сти за 
по бољ ша ње, по ста вља ју се ци ље ви, утвр ђу ју ак тив-
но сти ко је тре ба пред у зе ти и кри те ри ју ми ко ји ће 
би ти ко ри шће ни при ли ком упра вља ња про це сом 
по бољ ша ња. За па же не про мо тив не ак тив но сти 
део су успе ха шко ле и оне се, кроз про цес са мо-
вред но ва ња, стал но уна пре ђу ју.

Ли те ра ту ра о мар ке тин гу по ка зу је да се мар-
ке тин шки план, слич но раз вој ном, из ра ђу је на 
осно ву ана ли зе ра да шко ле (на при мер SWOT 
ана ли за) и утвр ђи ва ња ње не ми си је и ви зи је. Од-
ре ђу ју се ци ље ви за по бољ ша ње це ло куп не сли ке, 
ак тив но сти, циљ не гру пе, но си о ци и кри те ри ју ми 
за вред но ва ње успе шно сти. Мар ке тин шки план 
усме рен је на по бољ ша ње ра да шко ле, те се мо-
же сма тра ти де лом ње ног раз вој ног пла на. Про цес 
мар ке тин га (мар ке тинг ме наџ мент) је сте про цес 
пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња и кон тро ле мар ке тинг 
мик са, ко ји се са сто ји од че ти ри ко ра ка, еле мен-
та, 4P: про из вод, це на, ди стри бу ци ја и про мо ци ја, 
(pro duct, pri ce, pla ce, pro mo tion), или 7P,6 са још три 
еле мен та: про цес, љу ди, опре мље ност (pro cess, pe-
o ple, physi cal evi den ce). При ме ње но на обра зо ва ње, 
школ ски мар ке тинг оства ру је се кроз сва ко днев не 
ак тив но сти: под у ча ва ње уче ни ка, ства ра ње до брих 
усло ва за рад и по зи тив не ат мос фе ре, раз ви ја ње 
до бре ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ка и уче-
ни ка (и ро ди те ља), при ме ну ино ва тив них ме то да 
ра да, са рад њу са ло кал ном и ши ром за јед ни цом. 
Про мо ци ја пред ста вља на чин на ко ји су ко ри сни-
ци ин фор ми са ни о услу зи: ко му ни ка ци јом уну тар 
шко ле, ин тер ним мар ке тин гом, као и ко му ни ка ци-
јом са ло кал ном за јед ни цом, дру гим уста но ва ма и 

5   Стан дар ди су рас по ре ђе ни у се дам обла сти: Школ ски про грам и го-
ди шњи план ра да, На ста ва и уче ње, Обра зов на по стиг ну ћа уче ни ка, 
По др шка уче ни ци ма, Етос, Ор га ни за ци ја ра да шко ле и ру ко во ђе ње, 
Ре сур си. 
За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња, Стан дар ди 
ква ли те та ра да уста но ва, http://www.ceo.edu.rs/ima ges/sto ri es/pu-
bli ka ci je/Okvir%20kva li te ta.pdf (пре у зе то 2. 2. 2015).

6   Bu si ness Fun das, “The 7Ps of ser vi ces mar ke ting“, http://bu si ness-fun-
das.com/2010/the-7-ps-of-ser vi ces-mar ke ting/ (preuzeto 2. 2. 2015).

ин сти ту ци ја ма и од но си ма са јав но шћу, тј. екс тер-
ним мар ке тин гом.

„Уну тра шњи мар ке тинг се од ре ђу је као про цес 
усме рен на на став ни ке и уче ни ке у ци љу по ве ћа-
ња ефек тив но сти и ефи ка сно сти шко ле, а ти ме и 
за до вољ ства оних су бје ка та ко ји се мо гу на зва ти 
и по тро ша чи ма или ко ри сни ци ма“.7 На став ни ци 
се у уну тра шњем мар ке тин гу мо гу по сма тра ти као 
ре сурс шко ле и као по тро ша чи. Ру ко во ђе ње шко-
лом та да је усме ре но и на за до во ље ње њи хо вих 
по тре ба (и дру гих за по сле них). До бри усло ви за 
рад (опре мље ност шко ле на став ним сред стви ма), 
струч но уса вр ша ва ње и све у куп на ат мос фе ра је су 
„про из во ди“ на ме ње ни свим за по сле ни ма, а њи-
хо во за до вољ ство шко лом мо же се ме ри ти за до-
вољ ством овим услу га ма. Усме ре ност на уче ни ке 
огле да се у то ме да на став ни ци и дру ги за по сле-
ни у шко ли за до во ља ва ју по тре бе уче ни ка и пру-
жа ју им услу ге ко је чи не: до бри усло ви за рад на 
ча су и уче ње (при јат ни ам би јент, без бед ност, до-
бра ко му ни ка ци ја), сти ца ње зна ња и ком пе тен ци ја 
по треб них за да ље шко ло ва ње, лич ни, про фе си о-
нал ни и со ци јал ни раз вој. Екс тер ни (спо ља шњи) 
мар ке тинг об у хва та ак тив но сти шко ле ко ји ма она 
упо зна је уче ни ке, ро ди те ље и ло кал ну за јед ни-
цу (ко ри сни ке ван шко ле) са услу га ма ко је ну ди. 
Укљу чу је и од но се са јав но шћу, тј. не го ва ње и одр-
жа ва ње же ље не сли ке шко ле, до брог ими џа, или 
до брог гла са о њој.

Про мо ци ја до бре сли ке о шко ли ве о ма је ва жна 
за по бољ ша ње ње ног ра да, али, ши ре гле да но, ути-
че и на по бољ ша ње сли ке о обра зо ва њу у јав но сти. 
На при мер, об ја вљи ва ње успе ха уче ни ка и на став-
ни ка би ће мо ти ва ци о ни и под сти цај ни фак тор за 
да љи рад, а кроз но ве успе хе сли ка шко ле, а ти ме 
и обра зо ва ња уоп ште, би ће бо ља. Мар ке тин гом се, 
углав ном, ба ве ди рек то ри као ру ко во ди о ци и ор га-
ни за то ри ра да, али за до бар и успе шан мар ке тинг, 
као и за ре а ли за ци ју дру гих ак тив но сти, по тре бан 
је тим ски рад и са рад ња ме ђу сви ма ко ји уче ству ју 
у ра ду шко ле. По жељ но је да она има мар ке тин-
шки тим ко ји упра вља про це сом мар ке тин га, али 
да би се оства рио план уна пре ђе ња и ми си ја и ви-
зи ја ко јој се те жи, ва жно је и да сви за по сле ни до-
при но се њи хо вом оства ри ва њу. 

7   Mil ko Ko va če vić, „Mar ke ting na še ško le“, u Zbor nik ra do va di rek to-
ra: Ško la za di rek to re: 2006. go di na - pr va knji ga (Pod go ri ca: Za vod za 
škol stvo, 2007), 61-72, http://www.zzs.gov.me/Re so ur ce Ma na ger/
Fi le Dow nlo ad.aspx?rid=69125&rType=2&fi le=Zbor nik%20ra do va%20
di rek to ra%20-%20pr va%20knji ga-.pdf (preuzeto 2. 2. 2015).
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„Пра вил ник о про гра му свих об ли ка ра да струч-
них са рад ни ка“8 од ре ђу је за дат ке и по сло ве школ-
ског би бли о те ка ра кроз де вет обла сти и пру жа му 
мо гућ ност да ра ди ра зно вр сне по сло ве. За јед но 
са на став ни ци ма и дру гим струч ним са рад ни ци-
ма уче ству је у оства ри ва њу обра зов но-вас пит ног 
ра да, од пла ни ра ња и пра ће ња до вред но ва ња. 
Основ ни за да так би бли о те ка ра је про мо ци ја чи та-
ња и уче ња, али и раз ви ја ње кре а тив но сти уче ни ка 
кроз ак тив но сти у школ ским про јек ти ма и пре зен-
та ци ја ра до ва на ста лих у њи хо вој ре а ли за ци ји. Ак-
тив но сти пред ви ђе не „Пра вил ни ком“, ко је има ју 
ве зе са мар ке тин гом, је су:

•	  Уче шће у при пре ма њу при ло га и из ра ди 
школ ског гла си ла и ин тер нет пре зен та ци је 
шко ле;

•	  При пре ма ње и ор га ни зо ва ње кул тур них ак-
тив но сти шко ле;

•	  Рад у струч ним ти мо ви ма у ци љу про мо ви са-
ња шко ле и при ку пља ња сред ста ва за об но ву 
књи жног фон да;

•	  Рад у школ ским ти мо ви ма на из ра ди го ди-
шњег и раз вој ног пла на и школ ског про гра-
ма, на ре а ли за ци ји на ста ве за сно ва не на 
ис тра жи ва њу и про јект не на ста ве;

•	  Са рад ња са ло кал ном са мо у пра вом по пи та-
њу про мо ци је ра да би бли о те ке и шко ле.

Да кле, школ ски би бли о те кар је, за јед но са ди-
рек то ром, ди рект но укљу чен у ак тив но сти мар ке-
тин га и про мо ци је, пре све га, школ ске би бли о те ке, 
а за тим и шко ле. 

Мар ке тинг у Основ ној шко ли  
„Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“ 

Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“ ра-
ди у три објек та. Ма тич на шко ла је у Ма лој Иван чи 
и има осам оде ље ња, док су ис ту ре на оде ље ња у 
Ма лом По жа рев цу (8) и По по ви ћу (4). На се ља се 
на ла зе 40 км ју жно од Бе о гра да и при па да ју оп-
шти ни Со пот, а сва ко има око 1500 ста нов ни ка. 
Шко ла, ко ју по ха ђа 280 уче ни ка, ра ди у скром ним 
ма те ри јал ним и тех нич ким усло ви ма, не до вољ но 
је опре мље на са вре ме ним на став ним сред стви ма, 

8   Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, „Пра вил ник 
о про гра му свих об ли ка ра да струч них са рад ни ка”, http://mpn.gov.
rs/do ku men ta-i-pro pi si/pod za kon ski-pro pi si/obra zo va nje-i-vas pi ta-
nje/872-pra vil nik-o-pro gra mu-svih-ob li ka-ra da-struc nih-sa rad ni ka-
pro svet ni-gla snik-br-5-2012-od-19-06-2012-go di ne (пре у зе то 2. 2. 
2015).

а са о бра ћај на ко му ни ка ци ја из ме ђу се ла у ко ји ма 
су школ ски објек ти је ло ша, па по сто је и про бле ми 
у ко му ни ка ци ји ме ђу уче ни ци ма и за по сле ни ма. 
Струч ни са рад ни ци, би бли о те кар и пе да гог, ра де 
у свим објек ти ма, њи хов рад са уче ни ци ма и са-
рад ња са на став ни ци ма омо гу ћа ва ју бо љи про ток 
ин фор ма ци ја и бо ље функ ци о ни са ње шко ле и уна-
пре ђи ва ње ње ног ра да. Школ ски би бли о те кар сво-
јим ак тив но сти ма уче ству је на раз ли чи те на чи не у 
уну тра шњем и спо ља шњем мар ке тин гу шко ле.

Школ ска би бли о те ка по сто ји у сва три објек та, 
али се због ло ших усло ва ра да не ко ри сти у По по-
ви ћу, јер не ма гре ја ња у про сто ри ји. До 2014. ни је 
би ло гре ја ња ни у про сто ру би бли о те ке у Ма лом 
По жа рев цу. У Ма лој Иван чи про стор би бли о те-
ке то ли ки је да се у ње му, осим по ли ца за књи ге, 
на ла зе још са мо два сто ла за рад би бли о те ка ра и 
пе да го га, а не ма чи та о нич ког про сто ра. Део ак тив-
но сти би бли о те ка ра од ви ја се у учи о ни ца ма кроз 
са рад њу са на став ни ци ма, док су у По по ви ћу у 
учи о ни о ца ма сме ште не оде љен ске би бли о те ке. У 
ди ги тал ним учи о ни ца ма9 ре а ли зу ју се ча со ви и ак-
тив но сти за раз ви ја ње ин фор ма ци о не, ме диј ске и 
ин фор ма тич ке пи сме но сти уче ни ка.

Рад са уче ни ци ма ре а ли зу је се кроз ин ди ви-
ду ал ни и груп ни рад, кроз ча со ве би бли о те ка ра и 
ча со ве би бли о теч ко-но ви нар ске сек ци је. Др жа ње 
по је ди них за јед нич ких ча со ва са на став ни ци ма и 
до бра са рад ња до ве ла је до ор га ни за ци је ча со ва 
те мат ске и про јект не на ста ве, уво ђе ња ино ва тив-
них ме то да ра да, ве ће мо ти ви са но сти уче ни ка за 
рад, бо љих по стиг ну ћа уче ни ка у обла сти сти ца ња 
зна ња, раз ви ја ња кри тич ког ми шље ња и кре а тив-
но сти. Про мо тив не ак тив но сти школ ског би бли-
о те ка ра од ви ја ју се кроз школ ске и ме ђу школ ске 
про јек те усме ре не на под сти ца ње де це на чи та ње 
и раз ви ја ње ин фор ма ци о не, ме диј ске и ин фор ма-
тич ке пи сме но сти, обе ле жа ва њe ва жних да ту ма у 
ве зи са књи гом, пи сме но шћу и би бли о те ка ма, као 
и кроз са рад њу са ро ди те љи ма, дру гим би бли о-
те ка ри ма и би бли о те ка ма и рад у Дру штву школ-
ских би бли о те ка ра Ср би је. Школ ске ак тив но сти 

9   Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но дру штво је, у 
окви ру про гра ма „Ди ги тал на шко ла“ (Ди ги тал на аген да, http://www.
di gi tal na sko la.rs/), опре ми ло ди ги тал не ка би не те у основ ним шко ла-
ма у Ср би ји то ком 2010/2011. го ди не. Они под ра зу ме ва ју са вре ме-
не пер со нал не ра чу на ре за рад уче ни ка, пра те ћу опре му по треб ну 
на став ни ку, од го ва ра ју ћи софт вер и по ве за ност ра чу на ра у ка би не ту. 
У ОШ „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“ опре мље на су две учи о ни це са по 
16 ме ста за рад уче ни ка, у Ма лој Иван чи и Ма лом По жа рев цу, а у 
По по ви ћу опре му чи ни је дан пре но сни ра чу нар и про јек тор, по што 
на ста ву у том об јек ту по ха ђа ма ње од 40 уче ни ка. 
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про мо ви шу се кроз јав не ча со ве у шко ли, струч но 
уса вр ша ва ње, при ло ге у школ ском ли сту и на веб-
стра ни ци шко ле и кроз ра зно вр сне про гра ме у ло-
кал ној за јед ни ци.

До бра је са рад ња са Би бли о те ком гра да Бе о гра-
да, Оп штин ском би бли о те ком у Со по ту и огран ком 
у Ма лом По жа рев цу, као и са дру гим школ ским 
би бли о те ка ри ма у оп шти ни. По во дом обе ле жа ва-
ња ва жних да ту ма и до га ђа ја ор га ни зу ју се у Оп-
штин ској би бли о те ци у Со по ту про гра ми у ко ји ма 
уче ству ју све основ не и сред ње шко ле у оп шти ни, 
ко ји су при ли ка да се про мо ви ше рад школ ских би-
бли о те ка ра и шко ла, али и да уче ни ци по ка жу сво је 
зна ње и ве шти не. Осим то га, у Би бли о те ци у Ма лом 
По жа рев цу одр жа ва ју се за јед нич ки ча со ви би бли-
о те ка ра и на став ни ка ви ше пред ме та, ор га ни зу је се 
обе ле жа ва ње ва жних да ту ма у ве зи са књи га ма, чи-
та њем и би бли о те ком, школ ско так ми че ње ре ци та-
то ра, из ло жбе ли ков них ра до ва уче ни ка и сл. О тим 
до га ђа ји ма уче ни ци, на став ни ци и би бли о те кар из-
ра ђу ју при ло ге, члан ке за школ ски лист и про мо ви-
шу са рад њу шко ле са ло кал ном за јед ни цом.

Школ ски лист Ча ро ли је

Пр ви број школ ског ли ста Ча ро ли је об ја вљен је 
2005, а на ред не го ди не, због не до стат ка нов ца за 
штам пу, об у ста вљен је рад на дру гом бро ју. У мар ту 
2007. го ди не до го во ре но је да се школ ски лист из ра-
ђу је у елек трон ској фор ми и да се кроз ње га пре зен-
ту је рад шко ле, по стиг ну ћа уче ни ка и на став ни ка. 
За ду же ње глав ног и од го вор ног уред ни ка Ча ро ли ја 
до био је би бли о те кар, у ре дак ци ји су на став ни ци 
срп ског је зи ка и ли ков не кул ту ре, пе да гог и још не-
ко ли ко на став ни ка, а са рад ни ци су сви оста ли на-
став ни ци и уче ни ци ко ји има ју при ло ге за ча со пис. 
На став ни ци уче ству ју у уре ђи ва њу бро ја из бо ром 
нај бо љих ли те рар них и ли ков них ра до ва уче ни ка, 
из ра дом фо то гра фи ја и под сти ца њем уче ни ка да 
пи шу и цр та ју на од ре ђе не те ме. Пе да гог има зна чај-
ну уло гу у уре ђи вач кој по ли ти ци. Он и би бли о те кар 
де ле рад ни про стор, за јед но ор га ни зу ју и ре а ли зу ју 
ак тив но сти из Раз вој ног пла на, ра ди о ни це, три би не, 
за јед нич ке ча со ве са на став ни ци ма и сл. Из те са-
рад ње раз ви ја ју се и иде је о са др жа ју ча со пи са. 

Ча со пис је об ја вљи ван до Да на шко ле у ма ју 
2010. го ди не. Не ко ли ко при ме ра ка, ко ји су по ста-
вља ни у хо ло ви ма сва три објек та шко ле, као и у 
Оп штин ској би бли о те ци Со пот и огран ку у Ма лом 
По жа рев цу, штам па ни су у бо ји и би ли су до ступ ни 

и чи та о ци ма у ло кал ној за јед ни ци. Аутор ка ових 
ре до ва оба ви ла је це ло ку пан по сао ку ца ња и уре-
ђи ва ња ра до ва за пр вих не ко ли ко бро је ва. У шко-
ли уче ни ци ни су има ли при ли ке да по мог ну, јер у 
школ ској би бли о те ци не ма чи та о нич ког про сто ра, 
ни ти ра чу на ра на ме ње них њи ма на ко ји ма би мо-
гли да пи шу тек сто ве, а си ту а ци ја се про ме ни ла 
од опре ма ња ди ги тал них учи о ни ца 2011. го ди не. 
Би бли о те кар и на став ник ин фор ма ти ке и ра чу нар-
ства под сти чу уче ни ке и на став ни ке на раз ви ја ње 
ин фор ма ци о не, ме диј ске и ин фор ма тич ке пи сме-
но сти, те се у ди ги тал ним учи о ни ца ма при пре ма ју 
и при ло зи за Ча ро ли је. Од по ста вља ња сај та шко-
ле, 2010. го ди не, Ча ро ли је10 су до би ле сво ју стра ну 
и до ступ не су чи та о ци ма у елек трон ској фор ми. 
Ве ћи део сва ког бро ја по све ћен је де ша ва њи ма у 
шко ли и ак тив но сти ма из раз вој ног пла на и школ-
ског про гра ма, ту су и при ло зи о ус пе си ма ђа ка на 
так ми че њи ма, о здра вом жи во ту и еко ло ги ји, са ве-
ти пе да го га и ле ка ра, раз ли чи те за ни мљи во сти из 
на у ке и ра да на став ни ка, као и ру бри ке ин спи ри-
са не ак ту ел ним де ша ва њи ма у шко ли и ван ње.

Веб-страница школе 

Веб-стра ни ца11 по ста вље на је кра јем 2010. го-
ди не, као ре а ли за ци ја јед ног од ци ље ва Раз вој ног 
пла на – Из ра да ин тер нет пре зен та ци је шко ле. Ње-
но уре ђи ва ње по ве ре но је би бли о те ка ру. Нај ве-
ћи део про сто ра по све ћен је ча со ви ма те мат ске 
и про јект не на ста ве, школ ском ли сту и струч ном 
уса вр ша ва њу на став ни ка. Од 2011. го ди не веб-
стра ни ци је при кљу че на и вир ту ел на учи о ни ца12, 
на ко јој је ор га ни зо ван елек трон ски курс Оштро 
пе ро, а за тим и дру ги кур се ви за уче ни ке у окви ру 
школ ских про је ка та и кур се ви за на став ни ке. Уло га 
би бли о те ка ра у уре ђи ва њу об у хва та из ра ду при ло-
га за по је ди не стра не, уре ђи ва ње при ло га ко ле га, 
би ло да је то на став ни ма те ри јал, или пре зен та ци ја 
са струч ног уса вр ша ва ња, осми шља ва ње са др жа-
ја и ме ни ја у окви ру стра на на ко ји ма су пред ста-
вље ни школ ски про јек ти, из ра да ко ла жних фо то-
гра фи ја за но ве стра не, итд. Би бли о те кар уре ђу је 
и Мудл плат фор му, вир ту ел ну учи о ни цу, аутор је 
лек ци ја и пре да вач на елек трон ским кур се ви ма. 

10   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, Ча ро ли је, http://www.
osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/ca ro li je/ (пре у зе то 2. 2. 2015).

11   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, http://www.osmi lo rad-
mar ko vic.edu.rs/ (пре у зе то 2. 2. 2015).

12   Су пер уче ње, http://su per u ce nje.org.rs/uce nje/ (пре у зе то 2. 2. 2015).
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Про јек ти 

Од 2011. ре а ли зо ва но је не ко ли ко школ ских 
про је ка та зна чај них за про мо ци ју ра да шко ле. 
Кроз њих уче ни ци су сти ца ли и по ве зи ва ли зна ња 
из раз ли чи тих на став них пред ме та, по бољ ша ли чи-
та лач ку пи сме ност, раз ви ја ли ин фор ма ци о ну, ме-
диј ску и ин фор ма тич ку пи сме ност, а на став ни ци и 
струч ни са рад ни ци уна пре ди ли су са рад њу. 

Про јек ти су пред ста вље ни на раз ли чи те на чи не:
•	  уну тар шко ле кроз ре а ли за ци ју ча со ва те-

мат ске и про јект не на ста ве и кроз при ка зе, 
ана ли зу и ди ску си ју у окви ру струч ног уса вр-
ша ва ња у уста но ви (јав ни ча со ви и сед ни це 
На став нич ког ве ћа13);

•	  из ра дом при ка за и при ло га за школ ски лист 
и веб-стра ни цу (стра на Школ ски про јек ти14);

•	  при ја вљи ва њем ра до ва на кон кур се „Ди ги-
тал ни час“15 и „Кре а тив на шко ла“;16

•	  са рад њом са дру гим би бли о те ка ри ма и на-
став ни ци ма у ме ђу школ ском про јек ту Ошто 
пе ро и Оштро Пер це;

•	  при ка зи ва њем ак тив но сти на се ми на ри ма;
•	  из ра дом чла на ка за ча со пи се и збор ни ке.

Пр ви ве ли ки про је кат био је Оштро пе ро 
(аутор ке Сла ђа на Га лу шка и Ан ђел ка Тан чић), 
ко ји је фи нан си рао Град ски се кре та ри јат за 
обра зо ва ње Бе о град. У ње му је уче ство ва ло 150 
уче ни ка ви ших раз ре да из шест бе о град ских 

13   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, Струч но уса вр ша ва ње, 
http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/struc no/23-ar hi va (пре у зе то 
10. 2. 2015).

14   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, Школ ски про јек ти, 
http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/na sta va/14-skol ski_pro jek ti 
(пре у зе то 10. 2. 2015).

15   „Ди ги тал ни час“ (Ди ги тал на аген да, http://www.di gi tal na sko la.rs/
kon kurs/dc3/zbor nik/broj Pri ja va Po Pred me tu I Ra zre du/) је на град ни 
кон курс ко ји је ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка ци је и 
ин фор ма ци о но дру штво од 2010. до 2013. го ди не. Био је на ме њен 
на став ни ци ма основ них шко ла ко ји успе шно ко ри сте ин фор ма ци о-
не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у на ста ви. На кон курс је при ја-
вљи ван рад, при каз на став не је ди ни це, ко ја се пре ма ва же ћем 
на став ном про гра му ре а ли зу је од јед ног до че ти ри школ ска ча са, а 
ко ји по ка зу је упо тре бу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја као на став ног 
сред ства, при мен љи ве у на ста ви и ус кла ђе не са за да ци ма и ци ље-
ви ма ча са.

16   Про грам (Кон курс) „Кре а тив на шко ла“ тра јао је од 2004. до 2014. 
го ди не, а спро во ди ли су га За вод за уна пре ђе ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња и ком па ни ја Мај кро софт, уз по др шку Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (Кре а тив на шко ла, http://
www.kre a tiv na sko la.rs/). Кон курс је био на ме њен на став ни ци ма и 
струч ним са рад ни ци ма у основ ним и сред њим шко ла ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји, чи ји ра до ви пред ста вља ју при ме ре до бре прак се на ста ве 
и оства ри ва ња об ра зов но-вас пит них ци ље ва при ме ном ин фор ма ци-
о них тех но ло ги ја.

основ них шко ла. За по чео је на Свет ски дан 
школ ских би бли о те ка, 24. ок то бра 2011. го ди не, 
а за вр шен 20. де цем бра 2011. Уче ни ци су чи та ли 
књи ге (збир ку при ча, ро ман и при руч ник), пи са-
ли при ка зе и из ра ди ли треј ле ре ко ји ма су пре по-
ру чи ва ли књи ге сво јим вр шња ци ма. Осим тра ди-
цо нал ног уче ња у шко ли, чи та ња и раз го во ра о 
књи га ма, овај про је кат увео је уче ни ке у уче ње 
на да љи ну и по бољ шао њи хо ву ин фор ма тич ку 
пи сме ност. Елек трон ско уче ње од ви ја ло се на 
веб-стра ни Су пер уче ње17, где су би ле по ста вље не 
лек ци је у ве зи са ана ли зом де ла и пи са њем при-
ка за књи га. О са мом про јек ту и за вр шном су сре-
ту об ја вље ни су ра до ви у Ча ро ли ја ма18 и Школ ском 
би бли о те ка ру19. До при нео је по ве ћа њу бро ја про-
чи та них књи га и ко ри сни ка би бли о те ке. Уче ни ци 
ко ји ни су уче ство ва ли у про јек ту чу ли су о ње му и 
књи га ма, па су хте ли да их про чи та ју. Лек ци је су 
ис ко ри шће не и за за јед нич ке ча со ве би бли о те-
ка ра и на став ни ка ин фор ма ти ке и ра чу нар ства у 
осмом раз ре ду и уво ђе ње уче ни ка у елек трон ско 
уче ње. У окви ру тих ча со ва уче ни ци су уз по моћ 
на став ни ка и би бли о те ка ра на пра ви ли и треј лер 
за ро ман За вр ти уна зад. При пре мљен је ма те ри-
јал за кон курс „Ди ги тал ни час 2 2011/2012“20, а 
рад под на зи вом „При каз књи ге“ осво јио је две 
на гра де: дру го ме сто и на гра ду за ин тер ди сци-
пли нар ност. На ста вљен је и на ред них го ди на под 
име ном Оштро Пер це са но вим за да ци ма за уче-
ни ке и но вим на став ним ма те ри ја лом, а ак тив но-
сти и по стиг ну ћа уче ни ка пред ста вље на су у Ча-
ро ли ја ма и на стра ни Су пер уче ње. Име про јек та 
про ме ње но је 2012, на гра да до де љи ва на за нај-
бо љи при каз „Пер це“, по ста ла је део име на.

Про је кат О ја бу ка ма и љу ди ма ре а ли зо ван је 
то ком фе бру а ра и мар та 2012. го ди не, а пред-
ста вљен је у 9. бро ју школ ског ли ста Ча ро ли је и на 
веб-стра ни шко ле. Ак тив но сти су и део ра да „О 
ја бу ка ма и љу ди ма“, ко ји је при ја вљен на кон курс 

17   Су пер уче ње, http://www.su per u ce nje.org.rs (пре у зе то 10. 2. 2015).
18   Сла ђа на Га лу шка, „Оштро пе ро: хра бро, ори ги нал но, та лен то ва но, 

озбиљ но и ве о ма успе шно“, Ча ро ли је бр. 9 (2012): 10-12, http://www.
osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/ca ro li je/ca ro li je_br_9.pdf (пре у зе то 10. 2. 
2015).

19   Ан ђел ка Тан чић и др., „Оштро пе ро – Су пер уче ње“, Школ ски би-
бли о те кар бр.1 (2011): 8-11, http://www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/
glav ni/ima ges/ca so pis/Skol ski_bi bli o te kar_br_1.pdf (пре у зе то 10. 2. 
2015).

20   Ди ги тал на аген да, Збор ник ра до ва про гра ма „Ди ги тал ни час 2 
2011/2012“,http://www.di gi tal na sko la.rs/kon kurs/dc2/zbor nik/
broj Pri ja va Po Pred me tu I Ra zre du/raz red_8/In for ma ti ka%20i%20
ra%C4%8Du nar stvo/982.html (пре у зе то 12. 2. 2015).
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„Кре а тив на шко ла 2011/2012“ и ушао је у Ба зу 
зна ња21. Ча со ви про јект не на ста ве при ка за ни су и 
на се ми на ру Смо тра ства ра ла штва школ ских би-
бли о те ка ра, 27. апри ла 2012. го ди не у Ни шу, а рад 
„Те мат ска на ста ва О ја бу ка ма и љу ди ма“ (аутор ка 
Сла ђа на Га лу шка) об ја вљен је у збор ни ку Школ ска 
би бли о те ка и кре а тив ни тим22. Про је кат Ко му ни-
ка ци ја, ре а ли зо ван је то ком сеп тем бра и ок то бра 
2012. го ди не, ор га ни зо ва не су ак тив но сти по све-
ће не пи сме но сти и ко му ни ка ци ји и обе ле жа ва њу 
Да на пи сме но сти и Деч је не де ље кроз ча со ве ре-
дов не на ста ве и про свет но-кул тур не де лат но сти у 
би бли о те ци. При пре мљен је на став ни ма те ри јал 
за ча со ве у осмом раз ре ду и по ста вљен на школ-
ској веб-стра ни ци. Про је кат, као и ча со ви те мат-
ске на ста ве Ло го, пред ста вље ни су на се ми на ру 
Смо тра ства ра ла штва школ ских би бли о те ка ра у 
Бе о гра ду, 28. ок то бра 2013. го ди не. О њи ма су из-
ра ђе ни тек сто ви „До бра ко му ни ка ци ја – успе шна 
шко ла“ (аутор ка Сла ђа на Га лу шка) и „Ло го Смо-
тре – Ле по је цр та ти“ (аутор ке На да Аран ђе ло вић 
и Сла ђа на Га лу шка) за збор ник Школ ска би бли о-
те ка зa 21. век23. То ком ја ну а ра и фе бру а ра 2013. 
го ди не ре а ли зо ван је про је кат Шпа ни ја, у чи ју ре-
а ли за ци ју су се укљу чи ли на став ни ци шест пред-
ме та и би бли о те кар. Пред ста вљен је на школ ској 
веб-стра ни ци, у Ча ро ли ја ма број 11 и кроз рад 
„По здрав из Шпа ни је“, ко ји је при ја вљен на кон-
курс „Кре а тив на шко ла 2012/2013“ и на ла зи се у 
Ба зи зна ња.

Ча со ви те мат ске на ста ве Кли мат ске про ме не 
и Мо сто ви ре а ли зо ва ни су то ком мар та и апри ла 
2013. го ди не. У са рад њи на став ни ка, би бли о те ка-
ра и уче ни ка при пре мљен је на став ни ма те ри јал 
и по ста вљен на е-кур се ви ма Еко ло ги ја и Мо сто ви. 
Ма те ри јал и при пре ме за ове ча со ве део су ра до ва 

21   Ба за зна ња Кре а тив не шко ле (http://www.kre a tiv na sko la.rs/) је пор-
тал на ко ме се на ла зи ви ше од 1500 ра до ва, ко ји су нај бо љи при ме-
ри ино ва тив не на став не прак се и при пре ма за час у елек трон ском 
об ли ку, од ко јих сва ки но си при пре му за нај ма ње је дан, а нај ви ше 
пет ча со ва на ста ве и слу же оста лим на став ни ци ма као ин спи ра ци ја 
за уво ђе ње ино ва ци ја у на ста ву. Ра до ви су по де ље ни у две гру пе, 
за основ ну и сред њу шко лу, и рас по ре ђе ни у окви ру на став них 
пред ме та.

22   Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, Школ ска би бли о те ка и 
кре а тив ни тим: елек трон ски збор ник ра до ва са Смо три ства ра ла-
штва школ ских би бли о те ка ра одр жа них 2010-2012. го ди не, http://
www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/sajt/ima ges/do ku men ti/Zbor nik/Smo-
tra12_zbor nik.pdf (пре у зе то 12. 2. 2015).

23   Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, Школ ска би бли о те ка зa 21. 
век: елек трон ски збор ник ра до ва са Смо тре ства ра ла штва школ ских 
би бли о те ка ра одр жа не 28. ок то бра 2013. го ди не у Бе о гра ду, http://
www.skol ski bi bli o te ka ri.edu.rs/sajt/ima ges/do ku men ti/Zbor nik/Smo-
tra13_zbor nik.pdf (пре у зе то 12. 2. 2015).

ко ји су осво ји ли дру го и тре ће ме сто на кон кур су 
„Ди ги тал ни час 2012/2013“24.

По себ но је успе шна би ла школ ска 2013/2014. 
го ди на, ка да су обе ле же на два ве ли ка ју би ле ја, го-
ди шњи це ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша и Бра-
ни сла ва Ну ши ћа, и ор га ни зо ва не пра ве по зо ри шне 
пред ста ве. У про јек те Ње гош – исто ри ја, умет ност, 
фан та зи ја и Шко ла и по зо ри ште укљу че ни су уче ни-
ци сед мог и осмог раз ре да, де сет на став ни ка, би-
бли о те кар и пе да гог. Уве де на је но ви на – по је ди ни 
ча со ви су ор га ни зо ва ни као еми си је но во о сно ва не 
школ ске те ле ви зи је25, што је усло ви ло и нов на чин 
пре зен то ва ња ко нач них про ду ка та. По че так ре а ли-
за ци је про јек та Шко ла и по зо ри ште обе ле жи ло је 
го сто ва ње ди рек то ра Му зе ја На род ног по зо ри шта 
Дра га на Сте во ви ћа и по зо ри шног и филм ског глум-
ца Де ја на Ма ти ћа. Они су са уче ни ци ма раз го ва-
ра ли о по зо ри шту, фил му и те ле ви зи ји, о глу ми и 
на стан ку пред ста ве и на чи ну на ко ји глу мац гра ди 
лик. Го сти су би ли ве о ма за до вољ ни ча со ви ма ко-
је су про ве ли са уче ни ци ма, о то ме су по ста вља ли 
при ло ге на дру штве ним мре жа ма, а би бли о те кар је 
на пи сао текст о по се ти Дра га на Сте во ви ћа ко ји је 
об ја вљен у По зо ри шним но ви на ма26.

На став ни ци раз ред не на ста ве, на став ни ца ен-
гле ског је зи ка и би бли о те кар ре а ли зо ва ли су са 
уче ни ци ма ни жих раз ре да про је кат Бај ка. Он је 
ва жан јер су у ње га укљу че ни уче ни ци че твр тог 
раз ре да из сва три објек та шко ле што је до при не ло 
бо љој ко му ни ка ци ји ме ђу уче ни ци ма и на став ни-
ци ма. Ак тив но сти су пред ста вље не и ро ди те љи ма 
на кра ју школ ске го ди не кроз по зо ри шне пред ста-
ве, што је по бољ ша ло и ко му ни ка ци ју из ме ђу шко-
ле и ро ди те ља.

24   Рад „За што ка сни про ле ће“ осво јио је дру го ме сто на кон кур су „Ди-
ги тал ни час 2012/2013“, http://www.di gi tal na sko la.rs/kon kurs/dc3/
zbor nik/broj Pri ja va Po Pred me tu I Ra zre du/raz red_4/%C4%8Cu va ri%20
pri ro de/1448.html
Рад „Мо сто ви“ осво јио је тре ће ме сто на кон кур су „Ди ги тал ни час 
2012/2013“, http://www.di gi tal na sko la.rs/kon kurs/dc3/zbor nik/broj-
Pri ja va Po Pred me tu I Ra zre du/raz red_6/Teh ni%C4%8Dko%20i%20in-
for ma ti%C4%8Dko%20ob ra zo/1382.html

25   Је дан од ци ље ва про јек та Ње гош – исто ри ја, умет ност, фан та зи ја 
био је раз ви ја ње ме диј ске пи сме но сти уче ни ка, па је осми шљен као 
те ле ви зиј ски про грам са чи њен из ви ше еми си ја. Те ле ви зи ја је до би-
ла име ТВМ3, из ра ђен је њен ло го, као и ло го јед не еми си је. Про-
грам је из ве ден у сту ди ју (учи о ни ци) ужи во, а за тим пред ста вљен 
ши рој пу бли ци кроз пре зен та ци ју на веб-стра ни шко ле (http://www.
osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/stra ne/pro jek ti/nje gos/me di ji.html). Та да 
је при пре мље на и еми си ја „Ве сти“, као при каз це ло куп ног про јек та 
(http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/stra ne/pro jek ti/nje gos/ured ni-
ci.html). На сли чан на чин пред ста вље ни су и на ред ни про јек ти.

26   Сла ђа на Га лу шка, „По зо ри ште и шко ла“, По зо ри шне но ви не бр. 77 
(2014): 5, http://www.na rod no po zo ri ste.co.rs/po zo ri sne-no vi ne (пре-
у зе то 12. 2. 2015).
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Ова три про јек та до при не ла су ства ра њу до бре 
ат мос фе ре у шко ли. Уче ни ци, на став ни ци и ро ди-
те љи би ли су за до вољ ни по стиг ну тим ре зул та ти ма. 
О њи ма су из ра ђе ни при ло зи за школ ски лист, ко ји 
су об ја вље ни у бро је ви ма 15, 16 и 17. Нај у спе шни-
је ак тив но сти при ка за не су кроз шест ра до ва при ја-
вље них на кон курс „Кре а тив на шко ла 2013/2014“ 
и сви су ушли у Ба зу зна ња27. За про јек те су на пра-
вље не по себ не стра не на веб-пре зен та ци ји шко ле, 
до ступ не ши рој пу бли ци, са тек сту ал ним, аудио и 
ви део при ло зи ма, за ко је су уче ни ци и на став ни ци 
до би ли мно го по хва ла28.

Мар ке тин шки план

Ус пе си по стиг ну ти у ра ду прет ход них го ди на 
до при не ли су по бољ ша њу сли ке о шко ли и уну тар и 
ван ње. Ме ђу тим, и да ље је по треб но уна пре ђи ва ти 
све обла сти ра да и ства ра ти још бо љу сли ку у јав-
но сти. По чет ком 2015. про ме њен је из глед школ-
ске веб-стра ни це и раз ма тра ло се уво ђе ње но вих 
са др жа ја. То је ини ци ра ло и озбиљ ни ји при ступ 
мар ке тин гу и про мо ци ји, а за тим и из ра ду Мар ке-
тин шког пла на. Ура ђе на је ана ли за ста ња (SWOT 
ана ли за) на осно ву ми шље ња на став ни ка, уче ни-
ка и ро ди те ља. По да ци су при ку пља ни та ко што су 
на став ни ци про це њи ва ли успе шност ра да у пр вом 
по лу го ди шту 2014/2015. го ди не на На став нич ком 
ве ћу, уче ни ци су на са стан ку Ђач ког пар ла мен та и 
на ча со ви ма оде љен ског ста ре ши не из не ли иде је 
за по бољ ша ње ра да и пред ло ге за но ве са др жа је 
на сај ту, а ро ди те љи су сво је ми шље ње из не ли у ан-
ке ти ко ја је спро ве де на у фе бру а ру 2015. го ди не. 

Пре ма ре зул та ти ма ана ли зе, сна ге пред ста вља-
ју: стал но уво ђе ње ино ва ци ја у ре а ли за ци ји обра-
зов но-вас пит ног ра да, до бри ре зул та ти уче ни ка на 
так ми че њи ма, ли те рар ним и ли ков ним кон кур си-
ма, до бра са рад ња са уста но ва ма и ин сти ту ци ја-
ма у ло кал ној за јед ни ци, кон ти ну и ра ни про фе си-
о нал ни раз вој на став ни ка, об ја вљи ва ње школ ског 
ли ста и по сто ја ње веб-стра не. Нај ве ћа сла бост је 

27   „Ње гош – исто ри ја, умет ност, фан та зи ја“ и „Шко ла и по зо ри ште – 
Сум њи во ли це у Ма лој Иван чи” (пред мет: Ин фор ма ти ка и ра чу нар-
ство), „Бај ка о бај ци“ „Пе пе љу га у 21. ве ку“ и „Са Али сом и Пе пе љу-
гом“ (пред мет: Срп ски је зик), „Успа ва ни принц“ (пред мет: Ен гле ски 
је зик), Кре а тив на шко ла, Ба за зна ња за основ не шко ле, http://www.
kre a tiv na sko la.rs/Ba za Zna nja/Ba za Zna nja Za O snov ne Sko le.aspx.

28   Про је кат Ње гош – исто ри ја, умет ност, фан та зи ја, http://www.osmi lo-
rad mar ko vic.edu.rs/stra ne/pro jek ti/nje gos/
Про је кат Шко ла и по зо ри ште, http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/
stra ne/pro jek ti/nu sic/, Про је кат Бај ка, http://www.osmi lo rad mar ko-
vic.edu.rs/stra ne/pro jek ti/baj ke/.

рад у три објек та и не до вољ на ко му ни ка ци ја ме-
ђу уче ни ци ма и на став ни ци ма и из ме ђу шко ле и 
ро ди те ља. Уче ни ци, на став ни ци и ро ди те љи оце-
ни ли су сво је за до вољ ство оце ном 3, на ска ли од 
1 до 4. Мо гућ но сти за по бољ ша ње је су: ор га ни за-
ци ја ак тив но сти у ко ји ма ће уче ство ва ти уче ни ци 
из два или три објек та шко ле, ве ћа са рад ња ме ђу 
за по сле ни ма ра ди ус по ста вља ња бо ље ко му ни ка-
ци је и про то ка ин фор ма ци ја и ор га ни за ци ја ви ше 
ак тив но сти у окви ру да на отво ре не шко ле. Да би 
се оства ри ли ци ље ви, по треб но је уче шће свих на-
став ни ка, а за тим и уче ни ка и ро ди те ља, ко ји ће за-
јед но гра ди ти до бру сли ку шко ле, пре зен то ва ти је 
у јав но сти и та ко ши ри ти до бар глас о њој. Пре пре-
ке за оства ре ње мо гу би ти: не до ста так фи нан сиј-
ских сред ста ва, не до вољ на мо ти ва ци ја на став ни ка 
и уче ни ка и ма ли број ро ди те ља ко ји се укљу чу је 
у ак тив но сти. У скла ду са Раз вој ним пла ном шко ле 
2014–2018.29 са чи њен је и Мар ке тин шки план, са 
истим ци ље ви ма у обла сти На ста ва и уче ње, По др-
шка уче ни ци ма, Ре сур си и Етос, а по ста вље ни су и 
но ви: По бољ ша ње ми шље ња на став ни ка и уче ни ка 
о шко ли и не го ва ње ње не до бре сли ке у сва ко днев-
ном ра ду и гра ђе њу по зи тив не ат мос фе ре, По-
бољ ша ње ми шље ња уче ни ка и ро ди те ља о шко ли, 
Пред ста вља ње по стиг ну ћа уче ни ка и на став ни ка у 
ло кал ној и ши рој за јед ни ци. Циљ не гру пе ко ји ма 
се шко ла обра ћа је су: за по сле ни, уче ни ци, ро ди-
те љи, ло кал на за јед ни ца, до на то ри, Ми ни стар ство, 
оп шта јав ност. Ак тив но сти под ра зу ме ва ју све о бу-
хват ну са рад њу ак те ра и кон ти ну и ра ну про мо ци ју 
уче ња и зна ња уну тар и ван шко ле. 

Пла но ви се успе шно оства ру ју. У то ку је уре-
ђе ње школ ског про сто ра: уво ђе ње цен трал ног 
гре ја ња у По по ви ћу и за ме на сто ла ри је у Ма лом 
По жа рев цу и По по ви ћу. На став ни ци и струч ни са-
рад ни ци за јед но су по ха ђа ли не ко ли ко стуч них се-
ми на ра, а шко ла је укљу че на и у про је кат По др шка 
си сте му оси гу ра ња ква ли те та на на ци о нал ном ни воу 
и ни воу уста но ве За во да за вред но ва ње ква ли те та 
обра зо ва ња и вас пи та ња. Ре а ли зу је се не ко ли ко 
школ ских про је ка та, ор га ни зу ју се ак тив но сти у 
ко ји ма уче ству ју уче ни ци, на став ни ци и ро ди те љи 
(обе ле жа ва ње сто го ди шњи це ро ђе ња Бран ка Ћо-
пи ћа, Ус кр шњи ва шар, Дан шко ле) и при пре ма се 
но ви број школ ског ли ста.

29   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, Раз вој ни план 2014–
2018,http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/pdf/sko la/raz voj ni_
plan_14_18.pdf (пре у зе то 12. 2. 2015).
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Би бли о те кар је члан Мар ке тин шког ти ма и уче-
ству је у пла ни ра њу, ор га ни зо ва њу и вред но ва њу 
еле ме на та мар ке тин га. Ини ци ра но ви не у ра ду у 
обла сти на ста ве, са рад ње и про мо ци је. У школ-
ском ли сту и на веб-стра ни ци ис ти че све оно што 
је по себ ност шко ле и до при но си уна пре ђе њу ра-
да и стал ном по бољ ша њу ње не сли ке у обра зов ној 
и оп штој јав но сти. Ве ру је да ће од лич ни ре зул та-
ти ко је шко ла по сти же до не ти до дат ну ма те ри јал-
ну и фи нан сиј ску по др шку за ре а ли за ци ју но вих 
до стиг ну ћа.

За кљу чак

Про грам ра да школ ског би бли о те ка ра, као 
део школ ског про гра ма, об у хва та ра зно вр сне за-
дат ке и ак тив но сти: под сти ца ње чи та ња и уче ња, 
раз ви ја ње ин фор ма ци о не, ме диј ске и ин фор ма-
тич ке пи сме но сти уче ни ка и на став ни ка, ини ци ра-
ње и ор га ни зо ва ње те мат ске и про јект не на ста ве, 

обез бе ђи ва ње на став них ма те ри ја ла за раз ли чи те 
об ли ке уче ња и при ме ну но вих ме то да и об ли ка 
ра да, са рад њу са ко ле га ма у шко ли и ло кал ној за-
јед ни ци и ро ди те љи ма. 

Он тре ба да са др жи и про грам мар ке тин шких и 
про мо тив них ак тив но сти усме рен на спа ја ње услу-
га би бли о те ке са по тре ба ма и же ља ма ко ри сни ка 
и ко му ни ка ци ју са уче ни ци ма, на став ни ци ма, ро-
ди те љи ма и ши ром за јед ни цом о то ме шта ну ди 
би бли о те ка, као што од го ва ра ју ћи школ ски до ку-
мент ин фор ми ше циљ не гру пе уну тар и ван шко ле 
о услу га ма ко је ну ди и ре сур си ма ко је по се ду је.

Би бли о те кар уче ству је у пла ни ра њу, ре а ли за-
ци ји, пра ће њу и вред но ва њу обра зов но-вас пит ног 
ра да и ак тив но се укљу чу је и у про мо ци ју и мар-
ке тинг шко ле, чи ме до при но си оства ри ва њу раз-
вој ног пла на и до сти за ња ви зи је шко ле. Он по ста-
је ли дер ко ји сво јим ра дом уна пре ђу је це ло куп ни 
рад шко ле и ис ти че ва жну уло гу школ ског би бли о-
те ка ра у обра зо ва њу. 

Литература:

1. Business Fundas. “The 7 Ps of services marketing“. http://business-fundas.com/2010/the-7-ps-of-services-
marketing/ (preuzeto 6. 2. 2015).

2. Галушка, Слађана. „Оштро перо: храбро, оригинално, талентовано, озбиљно и веома успешно“. Чаролије бр. 9 
(2012): 10–12. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_9.pdf (преузето 10. 2. 2015).

3. Галушка, Слађана. „Позориште и школа“. Позоришне новине бр. 77 (2014): 5. http://www.narodnopozoriste.co.rs/
pozorisne-novine (преузето 12. 2. 2015).

4. Дигитална агенда. Зборник радова програма „Дигитални час 2 2011/2012“. http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/
dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_8/Informatika%20i%20ra%C4%8Dunarstvo/982.html 
(преузето 12. 2. 2015).

5. Друштво школских библиотекара Србије. Школска библиотека зa 21. век: електронски зборник радова са 
Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28. октобра 2013. године у Београду. http://www.
skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra13_zbornik.pdf (преузето 12. 2. 2015).

6. Друштво школских библиотекара Србије. Школска библиотека и креативни тим: електронски зборник радова са 
Смотри стваралаштва школских библиотекара одржаних 2010-2012. године. http://www.skolskibibliotekari.edu.
rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra12_zbornik.pdf (преузето 12. 2. 2015).

7. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Стандарди квалитета рада установа. http://www.ceo.
edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf (преузето 2. 2. 2015).

8. „IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке“. Гласник Народне библиотеке Србије, 1 (2005): 420. https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=1283 (преузето 20. 3. 2015).

9. „IFLA/UNESCO Смернице за школске библиотеке“. Гласник Народне библиотеке Србије, 1 (2005): 23. https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=1282 (преузето 20. 3. 2015).

10. Kovačević, Milko. „Marketing naše škole“. U Zbornik radova direktora: Škola za direktore: 2006. godina – prva knjiga. 
61–72. Podgorica: Zavod za školstvo, 2007. http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=69
125&rType=2&file=Zbornik%20radova%20direktora%20-%20prva%20knjiga-.pdf (preuzeto 2. 2. 2015).



 32 Читалиште 26 (мај 2015) TEMA
 
 Галушка С. „Школски библиотекар и промоција рада школе“, 24–32
 

11. Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „Закон о основном образовању и васпитању”. http://
www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/doneseni_zakoni/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_
vaspitanju.pdf (преузето 2. 2. 2015).

12. Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „Правилнико вредновању квалитета рада установа”. 
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/874-pravilnik-o-
vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova-sluzbeni-glasnik-rs-br-9-12-od-30-07-2012-godine (преузето 2. 2. 2015).

13. Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „Правилник о програму свих облика рада стручних 
сарадника”. http://mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/872-pravilnik-
o-programu-svih-oblika-rada-strucnih-saradnika-prosvetni-glasnik-br-5-2012-od-19-06-2012-godine (преузето 2. 
2. 2015).

14. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/ (преузето 12. 2. 2015).
15. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Настава. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/15-arhiva 

(преузето 12. 2. 2015).
16. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Развојни план 2014–2018. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/

pdf/skola/razvojni_plan_14_18.pdf (преузето 12. 2. 2015).
17. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Стручно усавршавање. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/

strucno/arhiva (преузето 12. 2. 2015). 
18. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Чаролије. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/ (преузето 

12. 2. 2015).
19. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Школски пројекти. http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/

nastava/14-skolski_projekti (преузето 12. 2. 2015).
20. Супер учење. http://www.superucenje.org.rs (преузето 10. 2. 2015).
21. Танчић, Анђелка и др. „Оштро перо – Супер учење“. Школски библиотекар бр. 1 (2011): 8–11. http://www.

skolskibibliotekari.edu.rs/glavni/images/casopis/Skolski_bibliotekar_br_1.pdf (преузето 10. 2. 2015).

School Librarian and Promotion of the School

Abstract
In Serbia, school marketing and promotional activities are defined by regulations of the Ministry of Education, Science 
and Technological Development. The school marketing plan can be considered as a part of the school development plan. 
Promotional and marketing activities related to the school library as well as promotion of the entire work of the school are 
part of professional activities of a school librarian. Also, some of the international library documents such as IFLA/UNESCO 
School Library Guidelines and IFLA/UNESCO School Library Manifesto underline active participation of school librarians in 
marketing activities of their schools. 
The school librarian of the Primary School Milorad Mića Marković promotes the school and its library through different projects 
and interdisciplinary learning activities that she organizes in collaboration with teachers, editing the school magizine and the 
website, and cooperation with the local community. There is a cooperative relationship between the school and the public 
library in realizing literacy and reading programmes and school lessons. As a member of the marketing team, the school 
librarian takes part in planning, organizing and evaluating elements of the marketing process and contributes to the image of 
the school and improvement of its work.

Keywords: 
school, marketing, school librarian, Primary School ”Milorad Mića Marković”, school magazine, school website, marketing plan, 
development plan
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