
БИБИ 
У ЦАРСТВУ 
ЗНАЊА
шеТЊА кРоЗ Дечје оДељеЊе 

НАРоДНе БИБлИоТеке „Његош“



Здраво 
мали и велики другари! Ја 

сам Биби Сликовчица и живим на Дечјем 
одељењу Народне библиотеке Његош. Мој стан 

није простран, али је зато препун паметних и забавних 
књига, радионица, креативности, маште, боја, осмеха, 
жеље за учењем и знањем. Измаштали су ме најмлађи 
чланови Библиотеке баш на рођендан Малог принца. А 

библиотекари... па они су ми као породица. Лепа, 
углађена и фина. И образована и информисана и 

васпитана. Кажем вам – прави правцати 
библиотекари!
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Читаоница играоница

а шта све библиотекари умеју и знају! За-
мислите, досетили су се још 2007. го-

дине да све књажевачке предшколце окупе 
у едукативно-забавном програму Читао-
ница играоница. Сада већ и врапци у Кња-
жевцу знају да је то дечацима и девојчицама 
омиљени програм који их води у свет бајки и 
басни, песама и прича. То је место на коме 
мали велики људи расправљају о важним 
темама као што су дечја права, другарство, 
хуманост. Једном сам заједно са њима, њи-
ховим васпитачима и мојим библиотекари-
ма путовала свемиром и обишла све плане-
те Сунчевог система! Сећам се да се после 
на Дечјем одељењу тражила књига више 
о тајнама небеског пространства. А како и 
дечја машта нема границе, Дечје одељење 
је лепо и шарено захваљујући баш њиховим 
радовима. И тако, из недеље у недељу, док 
слушају, гледају, уче, боје, цртају, играју се 
и забављају, нису ни свесни да ће док расту 
библиотека увек бити место коме ће се радо 
враћати. 

Читаоница играоница
Реализује се од 2007, од октобра до априла.
Број радионица: 8 
Број сусрета: 48–64 
Броj учесника: 6–8 група, 160–200 предшколаца
Аутор и реализатор: Марија Петровић, књижничар
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Прваци у свету Знања

Признајем, нисам прочитала озбиљне и 
паметне књиге о библиотекарству, али 

моји библиотекари о томе знају пуно и кажу 
да је нарочито важно да сви програми за децу 
имају континуитет и брижљиво осмишље-
не активности. Нисам баш разумела све што 
сам чула, али ми је јасно ко ведар и сунчан 
дан да књажевачки библиотекари децу стал-
но подсећају на важност писмености, чи-
тања, књиге, библиотеке, културе уопште. 
О томе ће вам више и лепше причати гене-
рације и генерације некадашњих и садашњих 
ђака првака који су радо боравили у нашем 
царству знања. О томе ће вам радо говорити 
и ђаци који час историје или српског језика 
понекад одрже у Библиотеци.

Прваци у свету знања 
Реализује се од 2008, сваког септембра.
Број радионица: 1 
Број сусрета: 7–9 
Број учесника: 7–9 одељења, 160–200 првака
Аутор и реализатор: Марија Петровић, књижничар
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од 1 до 5

на Дечјем одељењу стално се прате дечја инте-
ресовања и потребе. Не, немају библиотекари 

никакве детективе и не уходе децу. Таман посла! 
Они само имају истанчан слух за оно што је деци 
потребно, а налази се у библиотеци. Тако је на-
стао едукативно-забавни програм Од 1 до 5 за ђаке 
трећег разреда основне школе. Да видите само како 
Дечје одељење постаје тесно када читава одељења 
са својим учитељима заузму све столице и  
цео-целцати под прекривен јастучићима! Тада се за 
њих отвара један сасвим нови свет и почиње аван-
тура откривања универзума информација и знања. 
На страницама књига и на крилима маште путују у 
далека и неистражена пространства, упознају не-
обичне цивилизације, најпознатије проналазаче и 
проналаске који су променили свет, сазнају како 
су настали и развијали се писмо, књига и библи-
отеке, уче се толеранцији, откривају шта је то де-
мократија, размењују емоције, говоре о важности 
породичног окружења. И играју се. Како је само 
узбудљиво када решавају питалице или се над-
мећу у квизу знања, када пишу и илуструју своју 
генерацијску књигу лепих речи! Открићу вам и ја 
једну тајну. Планирам да се идуће године ушуњам 
у тајанствени кофер препун занимљивих предмета 
и да прва упознам необичне породице Скитановић 
и Чудић које на Дечје одељење свраћају сваког ок-
тобра да отворе сезону радионица и све нас заразе 
добром атмосфером и жељом за учењем и знањем. 

Од 1 до 5 
Реализује се од 2009, од октобра до децембра.
Број радионица: 5 
Број сусрета: 35–45 
Број учесника: 7–9 одељења, 160–200 ђака трећег разреда
Аутор и реализатор: Слађана Јеремић, виши књижничар
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МаЧке Перу веш –  
е muce thoven gada

кад иМаш друга иМаш све

Постоје деца којима је потребна или им не-
достаје посебна пажња и подстрек да се 

баве лепим и важним стварима. То нисам ја 
измислила – томе су ме научили моји библи-
отекари. Одлично сам запамтила и то да сва 
деца имају право на учење, знање и културу. 
И да то не важи само један дан у години нити 
само једну недељу, већ свих 365 дана. Знања 
и сусрета са децом никада није довољно. Зато 
се на Дечјем одељењу организују посебни, 
брижљиво припремљени програми и сусре-
ти са ромском децом и децом са сметњама у 
развоју. Тако сам ја први пут у свом животу 
баш на Дечјем одељењу чула како неко го-
вори и чита песме и бајке на ромском језику. 
А чула сам и билиотекаре како моје ромске 
другаре подстичу да негују своју традицију 
и културу и да никако не изостају из школе. 
Видела сам и колико су библиотекари били 
срећни када су деца са сметњама у развоју 
приредила диван програм и изложбу својих 
радова на Дечјем одељењу, а сви смо били 
усхићени када су добили награду за филм 
који су снимили у Библиотеци! Браво! И хва-
ла учитељима, наставницима и свима који су 
одабрали да се професионално или из чисте 
љубави баве децом која су у свему посебна.

Мачке перу веш – Е muce thoven gada
Реализује се од 2013, од октобра до маја.
Број радионица: 5
Број сусрета: 5 
Број учесника: 1 група, 10–15 ђака
Аутор и реализатор: Слађана Јеремић, виши 
књижничар, у сарадњи са Ромском канцеларијом
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све је култура

све је култура. Баш згодно име за едука-
тивно-забавни програм који деци, уче-

ницима петог разреда, отвара врата ка бо-
гатству културне баштине. То је место где се 
срећу са великанима из света уметности и 
културе који су својим делима задужили чо-
вечанство. Ја сам, верујте ми, имала ту част 
да упознам Леонарда да Винчија, да пијем чај 
са Агатом Кристи, пођем у потрагу за златом 
са Џеком Лондоном и будем лични асистент 
Волта Дизнија! А са мојим другарима нау-
чила сам и да у нашој модерној и савреме-
но опремљеној библиотеци користим елек-
тронски каталог. Мало смо се после правили 
важни што умемо лако и брзо на полицама 
сами да пронађемо сваку књигу. А библио-
текари су нарочито поносни на децу која су 
већ сада спремна да закораче у будућност 
засновану на информацијама и знању. Учиће 
пуно. У школи, на факултету, од живота. 
Важно је да су већ сада одлично савладали 
лекцију о томе да је библиотека место учења 
за цео живот. И, ако све буде онако како деца 
желе и библиотекари прижељкују, свет ће 
бити једно лепо, уређено и културно место. 
Ма, кажем вам – све је култура!

Кад имаш друга имаш све
Реализује се од 2011, од октобра до маја.
Број радионица: 5
Број сусрета: 5 
Број учесника: 1 група, 10–15 ђака
Аутор и реализатор: Слађана Јеремић, виши 
књижничар

Све је култура
Реализује се од 2012, у марту и априлу. 
Број радионица: 5 
Број сусрета: 25-40 
Број учесника: 5-8 група, око 100 ученика петог разреда
Аутор и реализатор: Слађана Јеремић, виши књижничар
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ЗавиЧајни ПојМовник

Знање је важно, а најважније је знање о зави-
чају. О завичају од А до Ш књажевачки основ-

ци, ученици шестог разреда, могу сазнати ако 
се жељом за знањем и љубављу према завичају 
изборе за једно од места у едукативном програ-
му Завичајни појмовник. Много ми је драго што 
и ја имам своје место у Појмовнику. Морам да 
кажем да сам добијала много понуда да снимим 
некакав филм, хит песму или безвезну рекла-
му. Али, како сам научена и васпитана да ценим 
само праве вредности, одлучила сам се за уло-
гу у џинглу који је увод за завичајне појмове на 
слово Ђ у Завичајном појмовнику. А шта се све 
крије иза тог и свих осталих слова азбуке нећу 
вам рећи. Не зато што сам тамо неки намћор 
или не разумем да знање припада свима, већ 
зато што желим да вам препоручим за читање, 
учење и уживање дивне приче о људима, до-
гађајима, местима, датумима, књигама, сли-
кама, грађевинама, предметима који чине бо-
гатство културне баштине књажевачког краја а 
станују у књизи Књажевац, о завичају од А до 
Ш. Позивам вас и да посетите један од јавних 
часова које припремају учесници Појмовника и 
тиме показују да су с пуним правом заслужили 
титуле завичајаца.

Завичајни појмовник 
Реализује се од 2008, од октобра до маја, у сарадњи 
са Завичајним музејом Књажевац.
Број радионица: 12 ; Број сусрета: око 30 
Број учесника: 15–20 ђака шестог разреда
Аутори и реализатори: Владана Стојадиновић, виши 
дипломирани библиотекар, Милена Милошевић Мицић, 
виши кустор, Бојана Илијић, кустос, Слађана Јеремић, 
виши књижничар
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интернетоМ до ЗаниМања

сигурна сам да знате да је 21. век доба ин-
формација и знања. Најбоља места под 

сунцем заузеће они који први науче да се 
сналазе у том свету који понекад личи на 
џунглу. Ја се, знате већ зашто, веома пла-
шим дивљих звери. Страшније од њих су још 
само нетачне информације! Зато морам да 
вас обавестим да су рачунари у библиотеци 
безбедно и сигурно место за добијање тач-
них и корисних информација. Наравно, увек 
под стручним надзором и будним оком би-
блиотекара. Тако, у програму Интернетом до 
занимања, мали матуранти могу да добију 
брдо правих информација о упису у средње 
школе, па онда о томе ко је као створен да се 
бави бизнисом, ко ће са радошћу бринути о 
здрављу људи или животиња, ко ће се вешто 
снаћи у свету технике и технологије, а коме 
припада свет културе, уметности и медија. 
Библиотекарима у овом послу помаже мно-
го стручних људи који знају тачан одговор на 
питање како да будући средњошколци доне-
су једну од најважнијих одлука у животу и по-
стану корисни чланови савременог друштва.

Интернетом до занимања
Реализује се од 2010, у априлу и мају.
Број сусрета: 6–10 групних и више индивидуалних 
Број учесника: 100–120 ђака осмог разреда
Аутор и реализатор: Слађана Јеремић, виши 
књижничар
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истраживањеМ до Знања

да вам кажем нешто. Ако икада решим 
да напишем један озбиљан струч-

ни рад, на пример Улога маскоте дечјег 
одељења (то сам ја!) у промовисању еду-
кативно-забавних програма за децу и мла-
де, сигурно ће ми помоћи знање које се 
средњошколцима преноси у радионица-
ма програма Истраживањем до знања. И 
свакако нећу изостајати са часова, јер се 
тамо сваки пут учи нешто ново и корак по 
корак савладава техника самосталног пи-
сања истраживачких радова. Од првог до 
последњег слова. Верујте, нисам ни знала 
колико много треба да се прочита памет-
них књига да би се написала једна једина 
страница! И колико је страшно ако само 
мало позајмиш, тачније препишеш оно што 
је неко већ објавио, а онда се хвалиш како 
је све то твоје. Бррр... баш сам се најежи-
ла када сам чула да се то зове крађа ау-
торских права. И добро је да то зна свако 
ко се упушта у ову озбиљну авантуру. А 
какво је само задовољство када све сами 
урадите и са поносом потпишете свој први 
истраживачки рад. То знају наши велики 
другари, средњошколци који сваке годи-
не у Библиотеци презентују своје радове и 
покажу да су научили да паметно користе 
фонд библиотеке и да интернет не служи 
само за забаву, већ и за стицање знања. 
Нарочито у библиотеци.

Истраживањем до знања
Реализује се од 2012, од октобра до децембра. 
Број радионица: 5 
Број сусрета: 5 групних и више индивидуалних 
Број учесника: 12–20 средњошколаца
Аутор и реализатор: Јелена Ћирић, дипломирани 
библиотекар
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култура надохват руке

да ли знате да за само један сат про-
веден у књажевачкој библиотеци мо-

жете да обиђете галерије најпознатијих 
светских музеја, завирите у фондове нај-
богатијих библиотека, посетите највели-
чанственије грађевине, разгледате не-
процењива уметничка дела! Виртуелну 
шетњу кроз знаменитости светске кул-
турне баштине нашим великим првацима 
средњошколцима приређују библиоте-
кари у програму Култура надохват руке. 
Сигурна сам да они делић драгоцености 
које се крију у презентацијама понесу са 
собом. Из Библиотеке одлазе племени-
тији, паметнији, богатији, отворенији, ра-
дозналији, одговорнији. Спремни да опле-
мене свет.

Култура надохват руке
Реализује се од 2013, у марту и априлу.
Број радионица: 5 
Број сусрета: 5 групних и више индивидуалних 
Број учесника: 12–20
Аутор и реализатор: Јелена Ћирић, 
дипломирани библиотекар
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од Маште исПредено...

у библиотеци не можемо да се бавимо спор-
том. Али можемо да се надмећемо. И да 

бирамо најбоље. И да децу стално подстиче-
мо на стваралаштво. Е, за то су идеални лите-
рарни и ликовни конкурси које сваке године 
расписује књажевачка библиотека – Свето-
савски и Новогодишњи. Моји надарени мали и 
велики другари увек су спремни да на разли-

чите теме одговоре песмом, причом, цртежом 
или фотографијом. А библиотекари увек са 
радошћу дочекају награђене и дарују их књи-
гама. Неизмерна је радост деце и младих када 
у рукама држе зборник у коме је први пут од-
штампана њихова песма или прича, или када 
својим цртежом или фотографијом могу да се 
представе на изложби или у каталогу.
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радости сусретања

желим да јавно похвалим сву децу која редовно долазе у Библи-
отеку! Реците ко је више од њих заслужио да се сретне и упоз-

на са својим омиљеним писцем? Нико. Е, баш зато библиотекари бар 
два пута годишње у госте позову Ршума, Јасминку, Игора, мог кума 
Бранка, Уроша, Весну, Лидију, Добрицу, Дејана... све сама поштована 
имена у свету књижевности за децу. За најмлађе увек треба бирати 
оно најбоље. А деца знају шта је добро. И умеју то да искрено покажу. 
Зато је наше Дечје одељење увек пуно деце. На радост библиотекара.
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...и још неке важне ствари!

рећи ћу вам у поверењу да моји библи-
отекари воле понекад да сањаре. Али, 

можете да кажете свима да они своје снове 
претварају у стварност. На радост деце, на-
равно. Ништа се не дешава само од себе. Ко-
лико је само жеље, знања, ентузијазма, кре-
ативности уложено у представу Припитоми-
ла ме једна ружа. И колико је осмеха, финих 
емоција и аплауза било на премијери! Да све 
буде као у бајци, помогли су пријатељи Би-
лиотеке. Они који још увек нису заборавили 
да су некада били деца. Оне заборавне мо-
рамо још увек и стално подсећати на важне 
ствари. И на неколико кључних речи: дете, 
књига, библиотека, култура, будућност...

...зато 
и ви клинци 

од 2 до 5 година, 
дођите што пре у 

Бибин чаробни свет, 
где вас с нестрпљењем 

очекује моја другарица 
Александра Јовановић!

14



БиБини Бројеви
Свет без библиотеке је једно  
веома погрешно место.

Игор Коларов

Око 10.000 забавних и паметних књига – 15% 
целокупног фонда Библиотеке у Књажевцу, Ми-
нићеву и Кални, намењено је деци и младима. 

Библиотека годишње набави око 500 књига за 
децу.

Референсна збирка од близу 800 наслова на рас-
полагању је и најмлађим члановима Библиотеке. 

Број коришћења библиотечко-информационе 
грађе и услуга на Дечјем одељењу и у огранцима 
је око 28.000 годишње. 

Корисне вести и информације доступне су и најм-
лађим корисницима, путем интернета и неколико 
дечјих часописа. 

Библиотека има око 1.500 чланова од 2 до 14 го-
дина, којима пружа око 200 услуга дневно.

Дечје одељење Библиотеке у Књажевцу има 13 
корисничких места. У огранцима деца користе 
читаонице за одрасле.  

Од 5 корисничких рачунара, 3 су доступна 
најмлађим члановима. 

Библиотека реализује 10 едукативних програма 
годишње за предшколце, основце и средњошкол-
це, тј. 200 сусрета, на којима се окупи око 1.000 
деце и младих. 

Више од 30 тематских и изложби дечјих радова 
приреди се годишње на Дечјем одељењу.

Сусрети са познатим дечјим писцима организују 
се најмање два пута годишње. 

Око 1.000 предшколаца и основаца присуствова-
ло је Сунчању на месечини са Љубивојем Ршумо-
вићем 2011. и премијери сценског приказа При-
питомила ме једна ружа 2013.

У Библиотеци се годишње одржи најмање 30 
школских часова, најчешће у огранцима у Ми-
нићеву и Кални. 

Близу 200 ђака одазове се сваке године на Но-
вогодишњи литерарни конкурс Библиотеке. Све 
већи број деце учествује и на Светосавском књи-
жевном конкурсу.

Сваке године Библиотека предшколцима поклони 
око 200 сликовница, а са још 50 књига, диплома и 
похвалница награди децу и младе на конкурсима.

Број посета културно-образовним програмима за 
децу и младе је око 5.000 годишње. 

Да све буде у складу са правилима струке брине 
10 запослених у Библиотеци. Наоружани струч-
ним знањем и вештинама, са свешћу о важности 
ствари, креативни, мудри, маштари, рационални, 
иновативни, ентузијасти – свако из свог угла не-
измерно доприноси да програми за децу и младе 
трају и стално се богате. 

А поруке, цртежи, честитке, изјаве привржености, 
песме, посвете, писамца, ручни радови, ситнице, 
„крупне“ ствари, поверљиви разговори, осмеси, 
загрљаји – још увек се броје!
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Биби Сликовчица,
чаробна овчица,

у књигама расла –
реченице пасла,

па сад зна да пише!
Шта би хтела више?

Деци која читају,
ако то запитају,

поручиће она сама:
Да се дружим с вама!

Бранко Стевановић


