
Драги ученици, 

У овим данима и недељама или дуже, надам се да Вам неће бити превише тешко да 
пратите наставу и радите задатке на начин који је тренутно организован. Вама је и 
тако технологија много ближа и лакше ћете се снаћи. 

Верујем да ћете се уходати и да ће стицање знања бити веома успешно. Обавезе би 
имали свакако и да није ових околности. 

Што се тиче Ваше библитеке, она наравно не ради, као ни школа,али библиотекар 
школе је активан. 

Па да кренем са неким предлозима за Вас  али и Ваше родитеље/стаатеље, баке  деке. 

Ко је позајмио лектиру или белетристику нека настави читање. Приликом коришћења 
било каквог штампаног материјала у папирном облику треба поштовати нека правила. 
Пре свега обавезно добро опрати руке после коришћења и немојте додиривати лице 
док читате. Tо подсећа на упутства заштите од covid-19. Да и то зато што приликом 
процеса прашења којем је папир подложан, исти постаје опрашен и самим тим није 
здрав. Друго, књиге такође садрже вирусе, бактерије и гљивице. Маска нје обавезна 
приликом читања, али када библиотекар ради ревизију комплетне грађе у библиотеци 
мора обавезно да има заштиту – рукавице, маску,мантил и наочаре.  

Зато, будите опрезни и ако дајете другом књигу такође га упозорите на хигијену руку 
и лица. 

Ученици који нису у поседу књиге, лектире могу потражити на интренету, углавном 
све су већ доступне. Оно што вам наставнице буду тражиле по плану, наћи ћете на 
нету. Такође и другe  наслове можете наћи на сајтовима који дозвољавајуdownload. 
Ових дана многе културне институције су отвориле могућност прегледа виртуелних 
тура у музејима, позоришних представа, филмова, па пронађите шта Вас интересује и 
погледајте.  

Биће Вам свакако пријатно и опуштајуће. 

Преорука је да читање обављате на крају дана,  после свих активности и учења. 
Свакако и онда када Вам одговара. 

Желим Вам и Вашим најближим добро здравље, срећан и успешан рад!)1 

 

Ваш библиотекар школе 

 

1)Текст писма је преузет  од библиотекара  школе „Техноарт“ из Београда 

 

 

 

 



2.  Предлог за читање:  

Српска дечја дигитална библиотека: 
https://digitalna.nb.rs/…/Srpska_decja_digitalna_biblioteka… 

 

 

3. Светски дан поезије 2016. 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСЦО) је 1999. године 21. март 
прогласила Светским даном поезије. Циљ који се жели постићи је промоција читања и писања, објављивања 
и проучавања поезије. Намера је била и да се ода признање националним, регионалним и 
интернационалним поетским покретима. 

  Сви ученици који пишу песме имају могућности да се покажу на дечјојманифестацији „Песничка 
штафета“.Ове године „Песничка штафета“ је требала да се организује од 4.-15.маја.Гост домаћин штафете је 
требала да буде Елизабета Георгијев.Да ли ће се и на којиначин одржати „Песничка штафета“ биће накнадно 
објављено. 

https://digitalna.nb.rs/?fbclid=IwAR1DXdPOp49m9TvbmQextg9a1nwMYfZ31IABWE1cnEqpgeJke13513gRrQg

