
 

 

План рада библиотекара 

 

 

 

Месец 

 

Активности 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са радом и правилима школске библиотеке 

 Анкетирање ученика за секцију школске библиотеке “Клуб љубитеља 

књиге” од трећег до осмог разреда 

 Почетак рада секције 

 8. септембар Међународни дан писмености 

 Припрема програма за Дечију недељу у оквиру секције школске 
библиотеке 

 

 

ОКТОБАР 

 Обележавање Дечије недеље 

 Чланови секције Клуб љубитеља књиге ће учествовати у изради паноа 

поводом Дечије недеље 

 Акција поклони кљигу и идеш на Сајам 

 4. понедељак у октобру Светски дан школских библиотекара 

 Одржавање секције 
 24. октобар светски дан развоја информација 

 Одлазак на Међународни београдски сајам књига 

 

 

НОВЕМБАР 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге 

 Сабирање утисака са сајма књига 

 20. новемар Међународни дан деце (разговор о правима и дужностима 

деце) 

 21. новембар Светски дан телевизије (разговори и препоруке 

квалитетног програма за децу) 

 Допуна библиотечког фонда 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге“ 

 Преглед по картицама задужења и уредног враћања књига 

 Избор највреднијег  читаоца 

 Једни другима предлажемо књигу за зимски распуст 

 10. децембар Дан људских права, израда паноа 

 

 

ЈАНУАР 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге” 
 Препричавање прочитаних књига на распусту 

 Припреме за школску славу  Св.Саву (прављење паноа) 

 Десанка Максимовић лик и дело, разговор о писцу и читање њених 

дела 

 Акција донирања стрипова за децу библиотеци 

 

 

ФЕБРУАР 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге” 

 Избор највреднијег читаоца до сада 

 14. фебруар Дан љубави, израда паноа и кутије за симпатичне поруке 

 21. фебруар Међународни дан матерњег језика, разговори о познавању 

свог језика 

 Разговори о прочитаним лектирама 



 

 

МАРТ 

 Одржаваље секције ”Клуб љубитеља књиге” 

 Прегледати задужења књига по одељењима 

 Израда паноа за 8. март 

 Припремање приредбе поводом Дана школе (15.март) 

 Израда паноа за Дан школе 

 

 

     АПРИЛ 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге” 

 Разговори о омиљеним писцима 

 2. април  Међународни дан дечје књиге 

 7. април Светски дан здравља, израда паноа 

 23. април Светски дан књиге и ауторских права, акција “Поклонимо 
књигу школској библиотеци” 

 

 

МАЈ 

 Одржаваље секције „Клуб љубитеља књиге“ 

 Раздуживање књига ученика осмог разреда 

 3. мај Дан Сунца, израда паноа 

 15. мај Међународни дан породице, израда паноа 

 Акција “Препоручи ми књигу” 

 

 

ЈУН 

 Одржаваље секције “Клуб љубитеља књиге” 

 Сабирање утисака о сарадњи ученика и библиотеке 

 4. јун Међународни дан деце жртава агрресије, израда паноа 

 Раздужење књига по разредима 

 Анализа рада у школској 2016/2017.години 

План стручног 

усавршавања 

Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке 

културе и инофрмационе и медијске писмености ученика – 16 бодова 

 

 

 


