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Сажетак
Оштро Перце је пројекат Друштва школских библиотекара Србије за унапређење информационе и медијске писмености 
(ИМП) у основној и средњој школи. Траје четири године и потребне су му модификације зато што су у међувремену 
усвојени образовни стандарди међупредметних компетенција који указују на потребу да се елементи ИМП уграде у 
раличите наставне предмете. Такође, запажање је ауторки да су елементи информационе писмености мање заступљени 
у школској пракси него елементи медијске писмености.
Истраживање не поставља нову хипотезу, него треба да поткрепи искуства из праксе емпиријским подацима и да 
помогне у прилагођавању садржаја и активности пројекта, као и да допринесе даљој имплементацији елемената ИМП у 
наставни план и програм.

Кључне речи: 
информациона писменост, медијска писменост, основно образовање, школски библиотекар, Србија, Оштро Перце, 
Основна школа „Милорад Мића Марковић“, ученици, наставници

Контекст развоја медијске и  
информационе писмености у Србији

По сто је три ви дљи ва трен да у раз во ју ин фор-
ма ци о не пи сме но сти и ме диј ске пи сме но сти, ко-
је се као на уч не обла сти, про у ча ва ју и под у ча ва ју 
већ не ко ли ко де це ни ја и при ме њу ју у раз ли чи тим 
сре ди на ма.1

Пр ви, ин фор ма ци о на писмeност, на пу шта 
кон текст ис кљу чи во би бли о теч ко-ин фор ма ци о-
не на у ке у ко јем је на ста ла као из да нак и раз ра да 

1   Рад је у прет ход ној вер зи ји (Shar pe ning of Lit tle Qu ill Pen: Re se arch on 
MIL in pri mary scho ols) био из ло жен на Европ ској кон фе рен ци ји о 
ин фор ма ци о ној пи сме но сти, одр жа ној у Ду бров ни ку од 20. до 23. 
ок то бра. 2014. го ди не (ECIL 2014, http://ecil2014.il conf.org/).

ак тив но сти би бли о те ка: обу ке ко ри сни ка за ко ри-
шће ње би бли о теч ке гра ђе и ка та ло шких из во ра 
ин фор ма ци ја. Исто вре ме но, она се уда ља ва од 
за себ них кон цеп ци ја ин фор ма ци о не и ме диј ске 
пи сме но сти. 

Од го ва ра ју ћа сек ци ја IFLA-е (In ter na ti o nal Fe-
de ra tion of Li brary As so ci a ti ons) још увек има на-
зив Сек ци ја за ин фор ма ци о ну пи сме ност (In for-
ma tion Li te racy Sec tion), али ње не пре по ру ке су 
на сло вље не „Пре по ру ке о ме диј ској и ин фор ма ци-
о ној пи сме но сти”2. UNE SCO се окре ће хо ли стич кој 

2   „IFLA Пре по ру ке о ме диј ској и ин фор ма ци о ној пи сме но сти“, IFLA, 
http://www.ifla.org/fi les/as sets/in for ma tion-li te racy/pu bli ca ti ons/me-
dia-in fo-lit-re com mend-sr.pdf (пре у зе то 20. 9. 2014).
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иде ји ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти. Тај 
при ступ се очи ту је и у по след њој зва нич ној из ја-
ви, „Па ри ској де кле ра ци ји о ме диј ској и ин фор-
ма ци о ној пи сме но сти у ди ги тал но до ба”3. Про цес 
из ла ска из гра ни ца по себ них из у ча ва ња (би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о не на у ке и сту ди ја ме ди ја) 
и при бли жа ва ња ове две ди сци пли не по чет ком 
21. ве ка об ја шњен је у Оквир ном про гра му гло бал-
не ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти4. Европ ски 
ауто ри све ви ше ко ри сте тер мин „ди ги тал на пи-
сме ност“, ко ји об у хва та ове две (ИМП), за јед но са 
пи сме но шћу ко ри шће ња ин фор ма ци о но-ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја (ИКТ пи сме ност).

Дру ги тренд је да се о ИМП све ви ше рас пра вља 
на кон цеп ту а лан и кон тек сту а лан на чин, уме сто да 
се тре ти ра уну тар за себ них обла сти: обра зо ва ње, 
про фе си о нал ни и лич ни план.5 Сле де ћи Ига но ву 
ка те го ри за ци ју, Вај тво тер по ре ди тра ди ци о нал-
но, но во и све о бу хват но гле ди ште на пи сме ност и 
обра зла же да је ово тре ће уну тар пред мет но, с об-
зи ром на то да се „ве шти не раз ви ја ју кроз раз ма-
тра ње, кри ти ку и де ла ње“.6

Трећи тренд се огледа у ставу да се да се ИМП 
не мо же под у ча ва ти кроз је дан пред мет. Све је ви-
ше сту ди ја ко је пред ла жу ино ва тив не и ра зно вр сне 
при сту пе за раз ли чи те др жа ве и кул ту ре (на при-
мер, Дор нер, Гор ман7 и Наг шен8).

Ове тен ден ци је по ста вља ју но ве иза зо ве це лом 
обра зов ном сек то ру и, по себ но, школ ским би бли-
о те ка ри ма, чи ја би уло га у овој обла сти мо ра ла 
би ти зна чај ни ја не го што тре нут но је сте. На гла сак 
на обра зов ним стан дар ди ма и ис хо ди ма у раз ви-
ја њу ве шти на ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме-
но сти као (пре но си вих) ве шти на ко је се сти чу у 

3   “Pa ris Dec la ra tion on Me dia and In for ma tion Li te racy in the Di gi tal Era“, 
UNE SCO, http://www.une sco.org/new/fi le ad min/MUL TI ME DIA/HQ/CI/
CI/pdf/In_Fo cus/pa ris_mil_dec la ra tion_fi nal.pdf (preuzeto 20. 9. 2014).

4   Glo bal Me dia and In for ma tion Li te racy As ses sment Fra me work: Co un try Re a di-
ness and Com pe ten ci es (Pa ris: UNE SCO, 2013), http://unes doc.une sco.org/
ima ges/0022/002246/224655e.pdf (preuzeto 26. 9. 2014).

5   A. Lloyd, In for ma tion Li te racy lan dsca pes: In for ma tion li te racy in edu ca tion, 
wor kpla ce and everyday con texts (Ox ford: Chan dos, 2010), 9-10.

6   A. Whit worth еt al., “Te ac hing me dia and in for ma tion li te racy to post-
gra du a te re se ar chers“, ITA LICS vol. 10, iss. 1, 35-41 (2011): 37, http://
sco tland.he a ca demy.ac.uk/as sets/Do cu ments/jo ur nals/ita lics/A-Whi-
te worth-McIn doe-Whit worth.pdf (preuzeto 26. 9. 2014).

7   D. G. Dor ner and G. E. Gor man, “In for ma tion Li te racy Edu ca tion in 
Asian De ve lo ping Co un tri es: cul tu ral fac tors af fec ting cur ri cu lum de-
ve lop ment and pro gram me de li very”, IFLA Jo ur nal 32 (4) (2006): 281-
293, http://ar chi ve.ifla.org/IV/ifla72/pa pers/082-Gor man_Dor ner-en.
pdf (preuzeto 20. 9. 2014).

8   N. Naghshi neh, “In fo na uts: tran scul tu ral is su es on in for ma tion so ci e-
ti es“, in In for ma tion and IT Li te racy: Ena bling le ar ning in the 21st cen tury, 
A. Mar tin, H. Ra der, eds. (Lon don: Fa cet, 2003), 274-279.

раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма по твр ђу је да 
по сто ји свест о ва жно сти њи хо вог по се до ва ња као 
пред но сти за уче ни ке у раз ли чи тим жи вот ним си-
ту а ци ја ма и у це ло жи вот ном уче њу. Ме ђу тим, на-
чин на ко ји би их сте кли мно го је ма ње од ре ђен. 
Пи та ње је ка ко успе шно под у ча ва ти не што у ве-
штач ким, кон тро ли са ним усло ви ма ка кви вла да ју 
у шко ли, те ка ко пре мо сти ти јаз из ме ђу лич них сте-
че них ИМП ве шти на уче ни ка и спо ља шњег, ствар-
ног све та, где се ин фор ма ци је пре тва ра ју у зна ња 
кроз са рад њу и ства ра ње зна че ња уну тар јед не за-
јед ни це или дру штва.

Обра зо ва ње у Ср би ји у тран зи ци ји је, као што 
је и др жа ва. Има мно го пи та ња и не ја сно ћа у ве-
зи с но вим са др жа ји ма и ме то да ма под у ча ва ња, 
а иде ја о ИМП је ре ла тив но нов кон цепт, као што 
про ис ти че из ра до ва „Ин фор ма ци о на пи сме ност“9 
и „Осврт на об ја вље не из во ре о ин фор ма ци о ној 
пи сме но сти у Ср би ји“10. Оштро Пер це, про је кат 
чла но ва Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је, 
је дан је од де ло ва ове но ве сла га ли це.

У на став ним про гра ми ма за основ ну шко лу за 
Срп ски је зик, Гра ђан ско вас пи та ње, Ли ков ну кул-
ту ру, Ин фор ма ти ку и ра чу нар ство и Исто ри ју по-
сто је по је ди ни еле мен ти ме диј ске и ин фор ма ци о-
не пи сме но сти, а обра зов ни стан дар ди11 за Срп ски 
је зик, Ли ков ну кул ту ру и Исто ри ју под ра зу ме ва ју 
раз ви ја ње не ких ве шти на ИМП. Ме ђу тим, не ма 
нео п ход не (вер ти кал не и хо ри зон тал не) по ве за-
но сти тих са др жа ја ме ђу на став ним ди сци пли на-
ма, ни ти си сте ма ти зо ва них обра зов них стан дар да 
у овој обла сти. У „Пра вил ни ку о оп штим стан дар-
ди ма по стиг ну ћа за крај оп штег сред њег обра-
зо ва ња и сред њег струч ног обра зо ва ња“12, у де-
лу оп ште о бра зов них пред ме та су и стан дар ди за 

9   Gor da na Sto kic Si mon cic and Gor da na Lju ba no vic, „Ин фор ма ци о на 
пи сме ност“, у Over vi ew of In for ma tion Li te racy Re so ur ces Wor ldwi de 2nd ed. 
2014-2015, Hor ton, Fo rest Wo ody (Pa ris: Uni ted Na ti ons Edu ca ti o-
nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion (UNE SCO), 2014), 554-560, 
http://in fo lit.org/wp-con tent/uplo ads/2014/10/UNE SCO-IL-Re so ur ce-
sEd.2.pdf (preuzeto 30. 3. 2015).

10   Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, „Осврт на об ја вље не 
из во ре о ин фор ма ци о ној пи сме но сти у Ср би ји“, Чи та ли ште 24 (мај 
2014), http://ci ta li ste.rs/ca so pis/br24/sto kic_gor da na.pdf (пре у зе то 
30. 3. 2015).

11   Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, „Обра зов ни 
стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња”, http://www.nps.gov.rs/wp-
con tent/uplo ads/2009/05/obra zov ni_stan dar di_05_09.pdf (пре у зе то 
20. 8. 2014).

12   За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња, „Пра-
вил ник о оп штим стан дар ди ма по стиг ну ћа за крај оп штег сред њег 
обра зо ва ња и сред њег струч ног обра зо ва ња”, http://www.ceo.edu.
rs/uslu ge/2-un ca te go ri sed/143-stan dar di-u-ob ra zo va nju (пре у зе то 
20. 8. 2014).
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ме ђу пред мет не ком пе тен ци је, Рад са по да ци ма и 
ин фор ма ци ја ма и Ди ги тал на ком пе тен ци ја, ко ји 
ука зу ју на раз ви ја ње не ких ве шти на ИМП. Пре по-
ру ка је да се ком пе тен ци је код уче ни ка фор ми ра ју 
за јед нич ким ра дом ви ше на став ни ка, као и по ве зи-
ва њем са др жа ја ве ћег бро ја на став них пред ме та.

Про грам ра да школ ског би бли о те ка ра13 пред ви-
ђа да би бли о те кар ре а ли зу је ак тив но сти за по бољ-
ша ње ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти уче-
ни ка, али се не на во де кон крет не те ме и са др жа ји 
ко ји ма би се то оства ри ло, ни ти по сто је обра зов ни 
стан дар ди у обла сти ра да школ ског би бли о те ка ра.

Ме ђу тим, еле мен ти ИМП ни су до вољ но ин те-
гри са ни у школ ски про грам, па се мо же ре ћи да 
је обра зо ва ње за ин фор ма ци о ну и ме диј ску пи-
сме ност у основ ним и сред њим шко ла ма у Ср би ји 
у за чет ку. У школ ској прак си на став ни ци и би бли-
о те ка ри ре а ли зу ју по је ди нач не ак тив но сти, про-
гра ме и про јек те за раз ви ја ње ИМП уче ни ка, на 
школ ском или ме ђу школ ском ни воу, али они још 
увек не ма ју ви дљи вог ути ца ја на про ме не у си сте-
му обра зо ва ња.

Оштро Перце – пројекат унапређења 
информационе и медијске писмености

Су о че не са све ма њим бро јем ко ри сни ка школ-
ске би бли о те ке и чи ње ни цом да се уче ни ци окре ћу 
ин тер не ту и те ле ви зи ји, две школ ске би бли о те кар-
ке осми сли ле су про је кат ко ји би де ци био ин те ре-
сан тан и ко јим би се по бољ ша ла кул ту ра чи та ња. 
(То је био на ста вак про гра ма ор га ни зо ва ног школ-
ске 2010/2011. го ди не у Основ ној шко ли „Рат ко 
Ми тро вић“ у Бе о гра ду под име ном „Оштро пе ро“) 
Циљ про јек та био је раз ви ја ње ин фор ма ци о не и 

13   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://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/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 20. 8. 2014).

ме диј ске пи сме но сти уче ни ка кроз под сти ца ње на 
кри тич ко ми шље ње и кре и ра ње ме диј ских по ру ка. 
По др жа ло га је Дру штво школ ских би бли о те ка ра 
Ср би је и 2011. го ди не ре а ли зо ван је у шест основ-
них шко ла у Бе о гра ду. Уче ни ци су чи та ли при че, 
ро ма не и при руч ни ке, пи са ли при ка зе тих де ла и 
пра ви ли треј ле ре за њих и та ко их пре по ру чи ва ли 
вр шња ци ма. Аутор ке су из ра ди ле е-на став ни ма те-
ри јал (лек ци је и упут ства за из ра ду за да та ка), ко ји 
је био до сту пан уче сни ци ма (уче ни ци ма, би бли-
о те ка ри ма и на став ни ци ма) на Мудл плат фор ми. 
На ред не две го ди не уве де ни су за да ци и за мла ђе 
основ це и уче ни ке пр вог и дру гог раз ре да сред ње 
шко ле, а њих je пратиo но ви е-на став ни ма те ри јал, 
ко ји je по ста вљен на веб-стра ни про јек та14. Уче-
ни ци чи та ју књи жев на де ла, раз го ва ра ју о њи ма и 
пи шу при ка зе и пра ве треј ле ре. Гле да ју фил мо ве 
и по зо ри шне пред ста ве ра ђе не по тек сто ви ма ко-
је чи та ју и пи шу упо ред не при ка зе, сми шља ју ин-
тер вју са не ким од ли ко ва или ауто ром де ла, ра де 
илу стра ци је и пла ка те, по сте ре. Они ства ра ју бај ке 
по узо ру на оне ко је су про чи та ли, дра ма ти зу ју их 
и из во де као по зо ри шне пред ста ве.

Про је кат има так ми чар ски ка рак тер, за нај бо-
ље ра до ве уче ни ци и шко ле до би ја ју на гра де, ди-
пло ме и по хва ле. Ти ту ла „Пер це“, до де љи ва на за 
нај бо љи рад, по ста ла је део име на про јек та, ко ји 
се од 2012/2013. зо ве Оштро Пер це.

Од шест бе о град ских шко ла из 2011/2012, че-
ти ри су на ста ви ле уче шће и на ред них го ди на, а 
њи ма се при кљу чи ло још два де се так. То ком три 
се зо не уче ство ва ло је укуп но 25 шко ла из Ср би је. 
Број уче сни ка при ка зан је у та бе ли 1.

Про је кат је ва жан за уче ни ке, на став ни ке и 
би бли о те ка ре из ви ше раз ло га: а) про грам ра-
да школ ских би бли о те ка ра по ве зан је са школ-
ским про гра мом кроз кон крет не те ме, ча со ве 

14   Су пер уче ње, „Оштро Пер це 2013/2014“, http://www.su per u ce nje.
org.rs/per ce/per ce_2013_14/ (пре у зе то 20. 8. 2014).

Школска 
година

Број школа Број ученика
Број 
наставника

Број 
библиотекара

Број других 
стручних сарадника

2011/2012 6 150 6 6

2012/2013 12 290 12 12

2013/2014 20 500 32 16 1

Табела 1. Број учесника у пројекту по годинама
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ин тер ди сци пли нар не на ста ве и при ме ну ме то да 
ак тив ног и ин тер ак тив ног уче ња; б) еле мен ти ИМП 
ин те гри са ни су у про грам ви ше на став них пред-
ме та; в) уче ни ци сти чу ве шти не ин фор ма ци о не и 
ме диј ске пи сме но сти. До бро бит про јек та огле да се 
и у по ве ћа ном бро ју ко ри сни ка школ ских би бли о-
те ка и про чи та них књи га у шко ла ма уче сни ца ма. 
Уче ни ци ко ји ни су уче ство ва ли у так ми чар ском 
де лу слу ша ли су о књи га ма ко је чи та ју њи хо ви вр-
шња ци, па су и они хте ли да их про чи та ју.

Про је кат и нај бо љи ра до ви на ста ли то ком че-
ти ри се зо не пре зен то ва ни су на веб-стра ни Су пер 
уче ње15 и на веб-стра на ма шко ла уче сни ца и та ко је 
по ве ћан е-ма те ри јал ко ји мо гу да ко ри сте и дру ги 
уче ни ци, би бли о те ка ри и на став ни ци.

На став ни ци и би бли о те ка ри су на осно ву пр о-
гра ма пр о јек та и на став ног ма те ри ја ла орга ни зо-
ва ли и дру ге, слич не ак тив но сти, ко ји ма се под-
сти че раз ви ја ње ИМП. Уче ни ци су пр о на ла зи ли 
ин фор ма ци је за из ра ду за да та ка и кре и ра ли су 
раз ли чи те ме диј ске по ру ке: ин тер вјуе, из ве шта је, 
те ле ви зиј ске еми си је, илу стра ци је... При мер ових 
ак тив но сти пред ста вље ни на су на стра ни Школ ски 
пр о јек ти16 Основ не шко ле „Ми ло рад Ми ћа Мар ко-
вић“ из Ма ле Иван че.

15  Су пер уче ње, http://www.su per u ce nje.org.rs/ (пре у зе то 20. 8. 2014).
16   Основ на шко ла „Ми ло рад Ми ћа Мар ко вић“, Школ ски пр о јек ти, 

http://www.osmi lo rad mar ko vic.edu.rs/na sta va/14-skol ski_pr o jek ti 
(пре у зе то 20. 8. 2014).

Истраживање

Раз ма тра ју ћи по стиг ну ћа про јек та, аутор ке су 
за кљу чи ле да су еле мен ти ин фор ма ци о не пи сме-
но сти ма ње за сту пље ни од еле ме на та ме диј ске пи-
сме но сти. Та ко ђе, за па жа ње је аутор ки, да је ИП 
ма ње при сут на од МП и у школ ском про гра му и у 
школ ској прак си.

Сто га су од лу чи ле да спро ве ду ис тра жи ва ње и 
од ре де карaк те ри сти ке ИП и МП уче ни ка, на став-
ни ка и би бли о те ка ра и од лу че ко је еле мен те ИП 
да укљу че у ак тив но сти про јек та и ко ји еле мен ти 
про јек та зах те ва ју про ме не и до пу не. Ис тра жи ва-
ње ни је по ста ви ло но ву хи по те зу, не го је тре ба ло 
да пот кре пи ис ку ства из прак се ем пи риј ским по-
да ци ма и при ку пи по у зда не по дат ке. За кључ ци 
до не ти на осно ву њих ко ри сти ли би се за од ре ђи-
ва ње но вих еле ме на та ин фор ма ци о не пи сме но сти 
и ме диј ске пи сме но сти у про јек ту и осми шља ва ње 
и ор га ни зо ва ње за јед нич ких ак тив но сти би бли о те-
ка ра и на став ни ка у сва ко днев ном ра ду.

Циљ ис тра жи ва ња је: утвр ђи ва ње на ви ка, ста-
во ва и зна ња уче ни ка и на став ни ка у ве зи са ИМП.

Циљ на гру па – У ис тра жи ва њу су уче ство ва ли 
уче ни ци, на став ни ци и струч ни са рад ни ци17 ко ји 
ни су би ли укљу че ни у про је кат Оштро Пер це. Би ло 
је 393 ис пи та ни ка, 299 уче ни ка и 94 на став ни ка. 
Де таљ ни ји по да ци су у та бе ли 2.

17   У да љем тек сту, на став ни ци и струч ни са рад ни ци (пе да го зи, пси хо ло-
зи и би бли о те ка ри) су за јед нич ки озна че ни тер ми ном „на став ни ци“.

Групе испитаника Женски Мушки Укупан број

Ученици

Четврти разред основне школе 30 25 55

Седми и осми разред основне школе 63 70 133

Први разред средње школе 58 53 111

Укупно ученици 151 148 299

Наставници

Наставници 43 19 62

Библиотекари 22 1 23

Педагози и психолози 8 1 9

Укупно наставници 73 21 94

Укупно испитаника 224 169 393

Табела 2. Број испитаника по групама
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Нај ве ћа гру па ис пи та ни ка би ли су уче ни ци сед-
мог и осмог раз ре да, јер је ис ку ство и би бли о те ка ра 
и на став ни ка да у тим го ди на ма опа да ин те ре со ва-
ње уче ни ка за чи та ње књи га и да се све ви ше окре ћу 
елек трон ским ме ди ји ма, пре све га ин тер не ту. Дру ге 
две гру пе, кон трол не, чи ни ли су уче ни ци че твр тог 
раз ре да основ не шко ле и пр вог раз ре да сред ње. Ис-
тра жи ва ње је тре ба ло да утвр ди про ме не у чи та лач-
ким на ви ка ма у од но су на уз раст де це и уло гу шко ле 
у под сти ца њу де це на чи та ње и раз ви ја ње ве шти на 
ИМП. Ре зул та ти би по мо гли аутор ка ма да се осми-
сле но ви еле мен ти про јек та за сва ки уз раст по је ди-
нач но. Та ко ђе, по мо гли би и у при пре ми пред ло га 
еле ме на та ИМП ко је тре ба ин те гри са ти у на став ни 
план и про грам. Он би се упу тио Ми ни стар ству про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Ис тра жи ва ње је из ве де но кроз ан ке ту. При пре-
мље на су два упит ни ка, за учeнике и на став ни ке, а 
сва ки од њих има две це ли не.

1.  Чи та ње, ко ри шће ње ме ди ја и про на ла же ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
Уче ни ци и на став ни ци су од го ва ра ли на пи та ња: 
а)  у ве зи са чи та лач ким на ви ка ма: шта нај ви ше 

чи та ју, ко ли ко књи га чи та ју, за што и по че му 
их би ра ју, и ка да ко ри сте би бли о те ку (пи та ње 
за уче ни ке);

б)  у ве зи са ко ри шће њем ме ди ја, про на ла же-
њем и ко ри шће њем ин фор ма ци ја и оми ље-
ним ме диј ским са др жа јем.

2. Медијска писменост
Уче ни ци су има ли за да так да од ре де зна че ње пој-

ма „ме диј ска пи сме ност“ и да на ве ду на ко јим ча со-
ви ма раз го ва ра ју о ме ди ји ма и ме диј ској пи сме но сти.

На став ни ци су има ли за да так да од ре де зна че-
ње пој ма „ме диј ска пи сме ност“ и да на ве ду да ли 

пла ни ра ју и ре а ли зу ју ак тив но сти за раз ви ја ње МП 
уче ни ка и са ким са ра ђу ју у ре а ли за ци ји, за тим да 
про це не ме диј ску пи сме ност ђа ка и лич ну по тре бу 
за до дат ном обу ком у ве зи са ИМП.

Кроз по след њих пет пи та ња уче ни ци и на став-
ни ци су ана ли зи ра ли јед ну ме диј ску по ру ку (ре-
кла му). Тре ба ло је да од ре де ауто ра, ње го ву на ме-
ру, ко јој пу бли ци се она обра ћа, ка ко се од ре ђе ни 
ме диј ко ри сти да пре зен ту је и да ли у њој по сто ји 
сте ре о тип, по гре шна ин фор ма ци ја.

Резултати

Ученици 
По да ци су об ра ђе ни та ко да при ка зу ју ре зул та-

те шест ка те го ри ја уче сни ка:
•	  Уче ни ци че твр тог раз ре да, де вој чи це и 

де ча ци,
•	  Уче ни ци сед мог и осмог раз ре да, де вој чи це 

и де ча ци,
•	  Уче ни ци пр вог раз ре да сред ње шко ле, де вој-

чи це и де ча ци.

Читање, коришћење медија и проналажење и 
коришћење информација 

Ис пи та не су чи та лач ке на ви ке уче ни ка, ко ри-
шће ње штам па них и елек трон ских ме ди ја. Уче ни-
ци су мо гли да за о кру же је дан или ви ше по ну ђе-
них од го во ра. Ре зул та ти су при ка за ни у та бе ли 3.

Уче ни ци чи та ју тек сто ве у штам па ним ме ди-
ји ма (књи ге, ча со пи се и стри по ве) и тек сто ве у 
елек трон ским ме ди ји ма (по ру ке на феј сбу ку, СМС 
по ру ке, тек сто ве на ин тер не ту). Уче ни ци че твр тог 
раз ре да нај ви ше чи та ју штам па не ме ди је: стри по-
ве и књи ге, сед мог и осмог чи та ју јед на ко и штам-
па не и елек трон ске ме ди је, док сред њо школ ци 
ви ше чи та ју тек сто ве у елек трон ским ме ди ји ма. 

Табела 3. Резултати истраживања читалачких навика ученика  
— коришћење штампаних и електронских медија 

Штампани и 
електронски медији

Девојчице 
4. разреда 
%

Дечаци  
4. разреда 
 %

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Књиге 60 55 50 15 40 15

Часописи 20 55 10 45 3

Стрипови 22 30 2 20 4

Текстови на интернету 15 10 45 20 40 40

Фејсбук поруке 10 40 30 40 40

СМС поруке 30 8 30 30 35 35
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Де вој чи це свих уз ра ста чи та ју ча со пи се, а нај мла-
ђа и нај ста ри ја гру па де ча ка их не чи та. Ин те ре-
со ва ње за чи та ње књи га опа да са уз ра стом. Де вој-
чи ца гу бе ин те ре со ва ње по сте пе но, а код де ча ка 
опа да до кра ја основ не шко ле и оста је на том ни-
воу и у сред њој шко ли.

Уче ни ци свих уз ра ста чи та ју углав ном ма ње од 
де сет књи га го ди шње, ма ли број чи та од 10 до 20 и 
нај ма ње је оних ко ји чи та ју ви ше од 20 књи га.

Де вој чи це и де ча ци свих уз ра ста књи ге би ра ју 
нај ви ше по те ми, на сло ву и пре по ру ци дру го ва, а у 
ма лом бро ју и по пре по ру ци ста ри јих или при ка зу 
са ко ри ца књи га.

ми ну та днев но. Ста ри ји основ ци ко ри сте ин тер нет 
3 са та днев но, те ле ви зи ју гле да ју 2, а књи ге чи та-
ју 45 ми ну та. Мла ђи основ ци (че твр ти раз ред, уз-
раст 10-11 го ди на) ко ри сте ин тер нет 1 сат днев но, 

Сви ис пи та ни ци нај ви ше ко ри сте би бли о те ку 
да по зај ме лек ти ру, за тим да по зај ме књи ге за за-
ба ву, да про на ђу ин фор ма ци је за из ра ду до ма ћег 
за дат ка и кад има ју час у би бли о те ци. Је дан од по-
ну ђе них од го во ра је и „Кад се де ша ва не ка ин те-
ре сант на ак тив ност у би бли о те ци“, али ма ли број 
ис пи та ни ка је за о кру жио овај од го вор.

Сред њо школ ци ко ри сте ин тер нет 4,5 са та днев-
но, те ле ви зи ју гле да ју 2,5 са та, а књи ге чи та ју 30 

Табела 4. Резултати истраживања читалачких навика ученика — број прочитаних књига

Та бе ла 5. Ре зул та ти ис тра жи ва ња чи та лач ких на ви ка уче ни ка — на чин из бо ра књи га

Та бе ла 6. Ре зул та ти ис тра жи ва ња чи та лач ких на ви ка уче ни ка — мо ти ва ци ја 

Број прочитаних 
књига / 12 месеци

Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци ср. 
школе  
%

Мање од 10 50 60 70 87 80 85

10 до 20 35 35 20 10 12 11

Више од 20 15 5 10 3 8 4

Начин одабира књига
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Тема 40 40 60 35 60 35

Наслов 40 20 40 25 30 10

Приказ са корица 15 20 10 15 10

Препорука другова 25 20 35 30 40 40

Препорука старијих 25 40 35 30 30 25

Књи ге чи та ју нај ви ше да на у че не што но во, јер 
је то за бав но и за то што мо ра ју. Је ди но де ча ци 
сред њо школ ци нај ви ше чи та ју за то што мо ра ју.

Књиге читају зато што:
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Морају 20 20 20 30 25 50

Забавно је 50 65 55 40 30 20

Ради учења 60 60 45 50 60 25

те ле ви зи ју гле да ју 2, а књи ге чи та ју 1 сат. За раз-
ли ку од ста ри јих гру па, нај мла ђи има ју огра ни че-
ње (кон тро лу ро ди те ља) у ко ри шће њу ин тер не та 
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то ком да на. Ви дљи во је да је од нос из ме ђу вре ме-
на по све ће ног ин тер не ту и чи та њу књи га обр ну то 
про пор ци о на лан уз ра сту ис пи та ни ка.

Ис пи та ни ци свих гру па ин тер нет ко ри сте за слу-
ша ње му зи ке, гле да ње фил мо ва, игра ње игри ца и 
ко му ни ка ци ју. Она се нај ви ше од ви ја на дру штве-
ним мре жа ма и пре ко Скај па. Ве ћи на ис пи та ни ка 
ко ри сти ин тер нет за ви ше ак тив но сти у исто вре ме 
(игра ње игри ца и ко му ни ка ци ја, слу ша ње му зи ке 
или гле да ње фил ма и сл).

Та бе ла 7. Ре зул та ти ис тра жи ва ња чи та лач ких на ви ка уче ни ка — раз лог од ла ска у би бли о те ку 

Табела 8. Резултати истраживања активности ученика на интернету — врсте активности 

Разлог одласка у 
библиотеку

Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе 
%

Лектира 50 40 80 40 70 60

Књиге за забаву 35 40 70 10 15

Домаћи задатак 12 15 25 5 15 8

Час у библиотеци 12 15 20 25 15 15

Интересантна активност 12 15 15 5 8 8

Активности
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Читање лектире 15 20 15 10 15 15

Домаћи задатак 40 20 50 30 40 35

Читање ради забаве 5 15 20 30 30 35

Играње игрица 40 50 20 50 30 55

Гледање филмова 50 40 65 50 70 70

Слушање музике 50 40 65 55 70 70

Друштвене мреже 12 20 70 45 60 60

Скајп, имеил поруке, чет 50 40 80 70 90 100

На те ле ви зи ји гле да ју цр та не фил мо ве, се ри је, 
фил мо ве, спорт ски и му зич ки про грам и кви зо ве. 
Оста ле вр сте про гра ма – ве сти, ри ја ли ти и ток-шоу 
гле да ма њи број де це из ста ри јих гру па, а мла ђи не 
гле да ју ве сти и ток-шоу еми си је.

Кад тра же ин фор ма ци је о оно ме што им тре-
ба за шко лу (за из ра ду до ма ћег за дат ка или пи са-
ње ис тра жи вач ког за дат ка) на ин тер не ту, нај ве ћи 
број уче ни ка сам пре тра жу је, ма ли број пи та дру га 
или се са ве ту је са на став ни ком, би ли о те ка ром или 
ро ди те љи ма о то ме где да не што тра жи и ка ко да 

осми сли ис тра жи ва ње. Је дан број уче ни ка не ко-
ри сти ин тер нет у ову свр ху.

Кад не што тра же на ин тер не ту, мла ђи основ ци 
углав ном по гле да ју пр вих не ко ли ко ре зул та та, а 
ви ше стра на нај ви ше пре гле да ју уче ни ци сед мог и 
осмог раз ре да. Де таљ ни ји ре зул та ти су у та бе ли 11.

Ка да не што пре у зму са ин тер не та за свој рад, 
из вор ин фор ма ци ја на во ди, нео че ки ва но и при-
лич но раз о ча ра ва ју ће, ма ли број уче ни ка, нај ви ше 
сред њо школ ци, а нај ма ње нај мла ђи ис пи та ни ци. 

Око две пе ти не де вој чи ца из ста ри јих гру па по-
не кад на во ди, кад је ве ћи текст. Нај ве ћи број уче-
ни ка не на во ди, они ми сле да је на ин тер не ту све 
сло бод но да се пре у зи ма, без оба ве за ци ти ра ња и 
на во ђе ња из во ра.

Од го во ри уче ни ка у ве зи са ути ца јем оног што 
чи та ју, чу ју и ви де на њи хо во ми шље ње и став, при-
ка за ни су у та бе ли 13.

У че ти ри пи та ња отво ре ног ти па ис пи та ни ци су 
на во ди ли на зив оми ље не књи ге, фил ма, игри це и 
ТВ еми си је и обра зла га ли тај из бор. Осим на сло ва 
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књи га ко је су у лек ти ри, уче ни ци су на во ди ли и 
де ла са вре ме не књи жев но сти, ро ма не, нај че шће 
аван ту ри стич ке, хо рор и ро ман тич не, а фил мо ви 
(и се ри је) ра ђе ни по тим књи га ма су та ко ђе ме ђу 
оми ље ни ма. Као раз лог што су им оми ље ни на во де 
да су за ни мљи ви, по уч ни, аван ту ри стич ки, ро ман-
тич ни. Во ле да игра ју игри це ко је зах те ва ју раз ми-
шља ње и са рад њу и так ми че ње са дру ги ма – игра ју 
он лајн и у ти му. Од ТВ еми си ја нај по пу лар ни ји су 

кви зо ви, они ко ји по сто је и као игри це та ко ђе су 
оми ље ни, а во ле их јер мо гу да про ве ре сво је зна-
ње, на у че не што но во и так ми че се са дру ги ма.

Медијска писменост 
Део ис пи та ни ка ни је од го во рио на ова пи та-

ња, нај ви ше ме ђу сред њо школ ци ма (по ло ви на). У 
од ре ђе њу пој ма „ме диј ска пи сме ност“, има не ко-
ли ко по ло вич них од го во ра у ве зи са раз у ме ва њем 

Врста ТВ програма
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Вести 12 10 12 15

Спорт 5 40 20 40 10 50

Музика 20 10 25 30 60 35

Серије 20 10 70 30 60 10

Филмови 30 35 70 60 50 55

Ријалити 10 8 15 8 10

Ток шоу 8 10 10

Квиз 10 10 40 30 30 35

Цртани филм 40 30 20 25 10 5

Та бе ла 9. Ре зул та ти ис тра жи ва ња гле да но сти од ре ђе не вр сте ТВ про гра ма (уче ни ци)

Та бе ла 10. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ак тив но сти уче ни ка на ин тер не ту  
— са мо стал ност у пре тра жи ва њу са др жа ја

Та бе ла 11. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ак тив но сти уче ни ка на ин тер не ту — број пре гле да них ре зул та та 

Активности
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда 
%

Дечаци 7. и 
8. разреда 
 %

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Сам претражује 60 75 90 58 75 95

Пита друга 10 7 15 15 5

Саветује се са старијима 20 10 3 15 7

Не тражи на интернету 10 15 12 3

Број прегледаних 
резултата

Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда  
%

Дечаци 7. и 
8. разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Први резултат 70 20 4 3 8

3 – 5 резултата 18 63 30 38 43 36

Прва страна резултата 14 50 36 42 48

Више страна 12 3 20 22 12 10
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по ру ке, али је из о стао део о кре и ра њу по ру ке. 
Уче ни ци о ме ди ји ма и ме диј ској пи сме но сти раз-
го ва ра ју са на став ни ци ма на ча со ви ма ин фор ма-
ти ке и ра чу нар ства, гра ђан ског вас пи та ња, срп-
ског је зи ка, као и на ча су оде љен ског ста ре ши не. 
Нај ви ше о тој те ми го во ре нај мла ђи уче ни ци, а 
нај ма ње сред њо школ ци. Ме ђу ста ри јим основ ци-
ма и сред њо школ ци ма ско ро пе ти на на во ди да се 
о ме диј ској пи сме но сти не раз го ва ра ни на јед ном 
ча су.

У ана ли зи ме диј ске по ру ке тре ћи на ис пи та ни ка 
ни је од го во ри ла на пи та ња, тре ћи на је де ли мич но 
ана ли зи ра ла по ру ку, ма ли број је од го во рио на сва 
пи та ња, а пе ти на је на пи са ла да не зна од го вор, 
или не раз у ме пи та ње.

Ови од го во ри по ка зу ју да уче ни ци све ма ње чи-
та ју књи ге што су ста ри ји, де вој чи це чи та ју књи ге 
ви ше од де ча ка, де ца мла ђег уз ра ста ко ри сте ви ше 
штам па не ме ди је, а што су ста ри ја, ви ше ко ри сте 
елек трон ске. Шко ла и школ ска би бли о те ка (на-
став ни ци и би бли о те ка ри) не ну де до вољ но ак тив-
но сти за под сти ца ње чи та ња. Ни во ин фор ма ци о не 
пи сме но сти уче ни ка је ни зак и из о ста је уло га би-
бли о те ка ра и на став ни ка у раз ви ја њу њи хо ве ИП и 
упу ћи ва ње уче ни ка на пра вил но пре тра жи ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја.

Уче ни ци за не ма ру ју ути цај ме ди ја на фор ми ра-
ње ста во ва и ми шље ња, што го во ри о не до вољ ном 
ни воу ИМП. Не зна ју шта зна чи по јам „ме диј ска 

пи сме ност“ и не уме ју да ана ли зи ра ју ме диј ску по-
ру ку. У шко ли не ма до вољ но ча со ва и ак тив но сти 
на ко ји ма би се го во ри ло о МП, по себ но у сред њој 
шко ли. Школ ски би бли о те кар не по ми ње се у кон-
тек сту ор га ни за ци је ак тив но сти ко ји ма би се раз-
ви ја ле ИМП.

Али, оно што је до бро и што охра бру је је сте чи-
ње ни ца да уче ни ци чи та ње пре по зна ју као за бав ну 
ак тив ност и мо гућ ност да на у че не што но во. Они 
же ле да уче и кроз ко ри шће ње дру гих ме ди ја, али 
и да се так ми че у зна њу и ве шти на ма.

Нај ва жни ја за па жа ња су: чи та лач ке на ви ке 
уче ни ка, по себ но де ча ка, требало би унапредити, 
као и вештине ИМП ученика.

Наставници 

Читање, коришћење медија и проналажење и 
коришћење информација 

Ана ли за од го во ра по ка за ла је да на став ни ци 
нај че шће чи та ју књи ге и тек сто ве на ин тер не ту, да 
нај ви ше вре ме на про во де уз ин тер нет и те ле ви зи ју, 
ин тер нет ко ри сте за за ба ву, ко му ни ка ци ју и про-
на ла же ње ин фор ма ци ја и при пре му ма те ри ја ла за 
рад, на те ле ви зи ји гле да ју фил мо ве (же не) и спорт 
(му шкар ци). Са мо не ко ли ко ис пи та ни ка ко ри сти 
ин тер нет за про мо ци ју свог ра да, ра да уче ни ка и 
шко ле. Од го во ри на сле де ћа два пи та ња – „Ко ли ко 
ре зул та та про сеч но по гле да те кад не што тра жи те 

Та бе ла 13. Од го во ри уче ни ка у ве зи са ути ца јем ме ди ја на фор ми ра ње њи хо вих ми шље ња и ста во ва 

Табела 12. Резултати истраживања активности ученика на интернету — навођење извора информација

Утицај на 
мишљење

Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда  
%

Дечаци 7. и 8. 
разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци ср. 
школе  
%

Веома утиче 23 40 15 10 10 10

Делимично утиче 17 15 55 53 55 50

Мало утиче 20 20 25 27 30 25

Не утиче 40 25 5 10 5 15

Активности
Девојчице 
4. разреда  
%

Дечаци 4. 
разреда  
%

Девојчице 7. 
и 8. разреда  
%

Дечаци 7. и 8. 
разреда  
%

Девојчице 
ср. школе  
%

Дечаци 
ср. школе  
%

Увек наводи извор 10 10 20 15 20

Понекад наводи 10 15 40 32 45 35

Не наводи извор 80 85 50 48 40 45
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на ве бу?” и „Да ли у сво јим ра до ви ма на во ди те 
ода кле сте пре у зе ли ин фор ма ци је?” – пред ста вље-
ни су у та бе ла ма 14 и 15.

Број прегледаних 
резултата

Број наставника у %

Први резултат 10

Првих 3 – 5 резултата 25

Прва страна резултата 40

Више страна 25

Та бе ла 14. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ак тив но сти на-
став ни ка на ин тер не ту — број пре гле да них ре зул та та 

Та бе ла 15. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ак тив но сти на-
став ни ка на ин тер не ту  

— на во ђе ње из во ра ин фор ма ци ја 

Медијска писменост 
На пи та ња из овог де ла упит ни ка ско ро тре ћи-

на ис пи та ни ка ни је од го во ри ла. У од ре ђе њу пој ма 
„ме диј ска пи сме ност“, ма ли број је дао пот пун или 
де ли ми чан од го вор. Раз ви ја ње МП код уче ни ка 
ве зу ју за ко ри шће ње ин тер не та и упу ћи ва ње уче-
ни ка на са мо стал но тра же ње ин фор ма ци ја. Упо-
ред ни при каз од го во ра уче ни ка и на став ни ка у ве-
зи са од ре ђе њем пој ма ме диј ске пи сме но сти дат је 
у та бе ли 16.

Активности Број наставника у %

Увек наводи извор 45

Понекад наводи 25

Не наводи извор 30

Дефиниција медијске 
писмености

Ученици 4. 
разреда %

Ученици 7. и 8. 
разреда %

Ученици ср. 
школе %

Наставници %

Тачна дефиниција 3 5 6

Погрешна дефиниција 65 72 45 64

Нема одговора 35 25 50 30

Та бе ла 16. Раз у ме ва ње пој ма ме диј ске пи сме но сти — упо ред ни при каз (уче ни ци и на став ни ци)

На став ни ци су од го ва ра ли и на пи та ња у ве зи 
са пла ни ра њем ак тив но сти за раз ви ја ње ин фор-
ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти уче ни ка у окви ру 
пред ме та, тј. на чи на оства ри ва ња ци ље ва и за да та-
ка, на во ди ли су са рад ни ке (ко ле ге или уче ни ке) у 

ре а ли за ци ји ак тив но сти и об ли ке са рад ње. Де таљ-
ни ји ре зул та ти при ка за ни су у та бе ли 17.

Активности
Број 
наставника у %

Планира активности за развијање 
ИМП ученика

15

Сарађује са колегама или 
ученицима у реализацији 
активности

20

Наводи како се реализује сарадња 5

Учи ђаке да креирају медијску 
поруку

10

Та бе ла 17. Ак тив но сти на став ни ка усме ре не  
на раз ви ја ње ин фор ма ци о не  

и ме диј ске пи сме но сти код уче ни ка 

Ис пи та ни ци су про це њи ва ли ме диј ску пи сме-
ност уче ни ка. Ве ћи на ми сли да су не до вољ но ме-
диј ски пи сме ни, а то обра зла жу чи ње ни цом да 
уче ни ци уме ју да ко ри сте ин тер нет, али са др жа-
ји ма при сту па ју не кри тич ки, као и да ин тер е нет и 
те ле ви зи ју ко ри сте са мо за за ба ву, а не и за уче ње.

У ана ли зи ме диј ске по ру ке ско ро тре ћи на ис-
пи та ни ка ни је од го во ри ла на пи та ња, не што ви ше 
од тре ћи не је де ли мич но ана ли зи ра ло ре кла му, а 
ма ли број је по ка зао уме ће у ре ша ва њу за дат ка. 
Упо ред ни при каз од го во ра уче ни ка и на став ни ка 
у ве зи са ана ли зом ме диј ске по ру ке дат је у та бе-
ли 18.

По след ње пи та ње би ло је „Да ли вам је по треб-
на до дат на обу ка (струч но уса вр ша ва ње) у ве зи 
са ин фор ма ци о ном и ме диј ском пи сме но шћу?“ 

Не што ма ње од по ло ви не на став ни ка из ја сни ло се 
да је по треб на, ско ро тре ћи на да ни је, а оста ли ни-
су од го во ри ли.

По сто је ћи од го во ри по ка зу ју да су на став ни ци 
ви ше ко ри сни ци не го кре а то ри ме диј ских по ру ка и 



TEMA Читалиште 26 (мај 2015) 43
 
 Галушка С. и др. „Оштрење Оштрог Перца: Истраживање о информационој и медијској писмености у основној школи“, 33 –45

да не ко ри сте до вољ но ин тер нет за про мо ци ју свог 
ра да. Не при да ју до вољ но ва жно сти по што ва њу 
аутор ских пра ва, што об ја шња ва и став уче ни ка у ве-
зи са овом те мом. Чи ње ни ца да ско ро тре ћи на ис пи-
та ни ка ни је же ле ла да од го во ри на пи та ња у ве зи са 
ме диј ском пи сме но шћу ука зу је да (ве ро ват но) ни су 
си гур ни у сво је ве шти не ИМП. На став ни ци не ма ју 
до вољ но зна ња у ве зи са ме диј ском пи сме но шћу, по-
и сто ве ћу ју је са ин фор ма ци о ном и ин фор ма тич ком 
и сво де је на уме ње про на ла же ња ин фор ма ци ја, тј. 
ко ри шће ња ин тер не та. То је раз лог што не ре а ли зу ју 
од го ва ра ју ће ак тив но сти за раз ви ја ње МП уче ни ка и 
ти ме се об ја шња ва ни зак ни во њи хо ве ин фор ма ци-
о не и ме диј ске пи сме но сти. Ма ли број на став ни ка 
са ра ђу је са би бли о те ка ром у раз ви ја њу ИМП, што 
ука зу је на не по сто ја ње про гра ма за раз ви ја ње ин-
фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти у шко ли (и у 
ра ду школ ског би бли о те ка ра), или на ло шу са рад њу 
из ме ђу би бли о те ка ра и на став ни ка.

Закључак

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по твр ђу ју ис ку ства 
из прак се спе ци фич ним број ка ма ко је се мо гу ис-
ко ри сти ти у им пле мен та ци ји и ши ре њу кон цеп та 
ИМП, а за тим и у ње го вој при ме ни у обра зов ној 
прак си у основ ном обра зо ва њу у Ср би ји.

Нај ва жни ја за па жа ња из ис тра жи ва ња су: да 
у шко ла ма не ма до вољ но ак тив но сти за раз ви ја-
ње ИМП уче ни ка; да је ни во пи сме но сти ИМП на-
став ни ка и школ ских би бли о те ка ра ни зак и да је 
по треб на је до дат на обу ка на став ни ка и школ ских 
би бли о те ка ра у овој обла сти.

При ла го ђа ва ју ћи иде ју Вар леј са18 и при ме њу ју-
ћи је на че тво ро го ди шње ис ку ство Оштрог Пер ца 

18   J. Var lejs et al., “Fac tors Af fec ting Stu dents’ In for ma tion Li te racy as They 
Tran si tion from High School to Col le ge”, School Li brary Re se arch: Re se arch 
Jo ur nal of the Ame ri can of School Li bra ri ans 17 (2013): 1-23, http://www.ala.
org/aasl/slr/vo lu me17/var lejs-stec-kwon (preuzeto 20. 9. 2014).

мо же се ре ћи да су ме ђу 12 фак то ра ко ји ути чу на 
ИМП уче ни ка нај ва жни ји сле де ћи: на став ни ци и 
школ ски би бли о те ка ри има ју огра ни че ни кон цепт 
ИП, МП и ИМП као ком пле мен тар ног кон цеп та; 
не до ста је им вре ме на да се ба ве ин фор ма ци о ном 
и ме диј ском пи сме но шћу и да ини ци ра ју са рад-
њу; на став ни ци не пре по зна ју ко рист од са рад ње 
са би бли о те ка ром, а би бли о те ка ри не ма ју ути цај 
на на став ни план и про грам. Са об зи ром на ни-
во ин тер ак ци је из ме ђу школ ског би бли о те ка ра и 
школ ске сре ди не, по сто ји из ве сна са рад ња (не-
фор мал на ко му ни ка ци ја из ме ђу на став ни ка и би-
бли о те ка ра у ве зи са крат ко роч ним про јек ти ма 
или по је ди нач ним ча со ви ма) и ко ор ди на ци ја (на-
став ник и би бли о те кар мо гу раз го ва ра ти о ча су, 
али ће има ти раз ли чи те ци ље ве, на чин уче ња, под-
у ча ва ња и вред но ва ња), али не и за јед нич ки при-
ступ под у ча ва њу (на став ник и би бли о те кар за јед-
но по ста вља ју ци ље ве, кре и ра ју уче ње и вред ну ју 
час или лек ци ју).

Та бе ла 18. Ана ли за ме диј ске по ру ке — упо ред ни при каз (уче ни ци и на став ни ци) 

Анализа медијске поруке
Ученици 4. 
разреда  
%

Ученици 7. и 8. 
разреда  
%

Ученици ср. 
школе  
%

Наставници  
%

Уме да анализира 5 10 15 15

Делимично анализира 20 35 35 40

Не зна, или не разуме питање 35 20 20 15

Нема одговора 40 35 30 30



 44 Читалиште 26 (мај 2015) TEMA
 
 Галушка С. и др. „Оштрење Оштрог Перца: Истраживање о информационој и медијској писмености у основној школи“, 33 –45
 

Литература:

1. Dorner, D. G. and G. E. Gorman. “Information Literacy Education in Asian Developing Countries: cultural factors 
affecting curriculum development and programme delivery”. IFLA Journal 32 (4) (2006): 281–293. 
http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/082-Gorman_Dorner-en.pdf (preuzeto 20. 9. 2014).

2. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. Paris: UNESCO, 
2013. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224655e.pdf (preuzeto 26. 9. 2014).

3. „IFLA Препоруке о медијској и информационој писмености“. IFLA. http://www.ifla.org/files/assets/information-
literacy/publications/media-info-lit-recommend-sr.pdf (преузето 20. 9. 2014).

4. Lloyd, A. Information Literacy landscapes: Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: 
Chandos, 2010. 

5. Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „Образовни стандарди за крај обавезног образовања“. 
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2009/05/obrazovni_standardi_05_09.pdf (преузето 20. 8. 2014).

6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „Правилник о програму свих облика рада стручних 
сарадника“. http://www.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 20. 8. 2014).

7. Naghshineh, N. “Infonauts: transcultural issues on information societies“. In Information and IT Literacy: Enabling 
learning in the 21st century. A. Martin and H. Rader, eds. London: Facet, 2003.

8. Основна школа „Милорад Мића Марковић“. Школски пројекти. 
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/14-skolski_projekti (преузето 20. 8. 2014).

9. “Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era“. UNESCO. http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/paris_mil_declaration_final.pdf (preuzeto 26. 9. 2014).

10. Stokic Simoncic, Gordana and Gordana Ljubanovic. „Информациона писменост“. У Overview of Information 
Literacy Resources Worldwide 2nd ed. 2014-2015. Horton, Forest Woody, 554–560. Paris: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2014. http://infolit.org/wp-content/uploads/2014/10/UNESCO-
IL-ResourcesEd.2.pdf (preuzeto 30. 3. 2015).

11. Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. „Осврт на објављене изворе о информационој писмености у 
Србији“. Читалиште 24 (мај 2014).
http://citaliste.rs/casopis/br24/stokic_gordana.pdf (преузето 30. 3. 2015).

12. Супер учење. http://www.superucenje.org.rs/ (преузето 20. 8. 2014).
13. Супер учење. „Оштро Перце 2013/2014“.

http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2013_14/ (преузето 20. 8. 2014).
14. Varlejs, J., E. Stec and H. Kwon. “Factors Affecting Students’ Information Literacy as They Transition from High 

School to College”. School Library Research: Research Journal of the American of School Librarians 17, (2013): 1–23.
http://www.ala.org/aasl/slr/volume17/varlejs-stec-kwon (preuzeto 20. 9. 2014).

15. Whitworth, A., S. McIndoe and C. Whitworth. “Teaching media and information literacy to postgraduate 
researchers“. ITALICS vol. 10, iss. 1, 35-41 (2011): 37. http://scotland.heacademy.ac.uk/assets/Documents/
journals/italics/A-Whiteworth-McIndoe-Whitworth.pdf (preuzeto 20. 9. 2014).

16. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. „Правилник о општим стандардима постигнућа 
за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања.” http://www.ceo.edu.rs/usluge/2-
uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju (преузето 20. 8. 2014).



TEMA Читалиште 26 (мај 2015) 45
 
 Галушка С. и др. „Оштрење Оштрог Перца: Истраживање о информационој и медијској писмености у основној школи“, 33 –45

Sharpening of Little Quill Pen:  
Research on Media and Information Literacy in Primary Schools

Summary
Sharp Little Quill Pen is a project of the Association of School Librarians of Serbia on improving media and information 
literacy in primary and secondary schools. The main target group is pupils, but teachers and librarians are also involved. This 
project commenced four years ago. In the meantime, initiatives were introduced into the curriculum that allow teachers to 
incorporate some MIL elements into various subjects and develop intercurricular competences. Therefore, the authors decided 
to conduct a research in order to check if the Little Quill Pen project needed modifications or changes. The authors’ notion 
is that the information literacy dimension is generally less represented and practiced than the media literacy one. Thus it 
was neccessary to determine the current level and characteristics of IL among the target population and to decide which IL 
elements to add to the future project activities. The aim of this research is not to put forward a completely new hypothesis, 
but to support practical experiences with empirical data and to enable informed decision making. It was done in order to gain 
reliable information on which to base findings that can be used in negotiating and organizing joint and cooperative activities of 
school librarians and teachers on a daily basis. Answers from two different, specially designed surveys of information seeking 
and usage practices and media usage behaviour, one for pupils and the other for teachers and librarians, were processed 
and analysed. Their results were presented to the relevant educatonal and school authorities to be taken into account when 
planning the future activities of the Sharp Little Quill Pen. The data were analysed and judged from the point of vertical and 
horizontal connectivity of different subjects. The outcome was twofold: а) improvement and fine tuning of the content and the 
activities of the project in order to offer more attractive and useful MIL education and to increase the number of participating 
schools; b) communicating findings of the survey and conclusions and sugestions based upon them to the school librarians’ 
and teachers’ communities, as well as to the school and educational authorities, in order to improve embedding the MIL 
elements into the curriculum and the subjects, and to increase their horizontal and vertical connectivity during the eight-years 
educational cycle.
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Mića Marković”, students, teachers
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