
НЕДЕЉНИПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 7.НЕДЕЉУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

ПРЕДЛОГ: 

1.) ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА: 

Сви заинтересовани ученици могу послушати аудио материјал библиотекара Градске народне 
библиотеке у Новом Саду.У питању су две библиотекарке Соња Милошевић и Кристина Топић које 
сваке суботе на youtube  каналу „шапућу“-читају песме и приче за децу. Аудио програм носи назив 
„Шапутање на увце“.Сви заинтересовани могу послушати аудио материјал сваке суботе од 18 сати. 

 

ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ РАЗРЕДА: 

https://www.opsteobrazovanje.in.rs/zasto-se-

kaze/ok/?fbclid=IwAR3zLtliEILBYZvILGk0GQk3DJNDnFnfJGTWCBPmtWnO0XaNyT2544NuBvE 

тема:  

ОК - ЗАШТО СЕ КАЖЕ- ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

2) УПИСИВАЊЕ КЊИГА У БАЗУ ПОДАТАКА 

3) ОБЕЛЕЖАВАЊЕ      

 1. МАЈА- МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА РАДА 

Историја 

Као сећање на велике радничке демонстрације које су се одржале у Чикагу, маја 1886. године, 
1. мај је изабран као датум када се широм света обележава Међународни празник рада.  

Замах прве индустријске револуције и индустријализације у 19. веку обележио је немилосрдно 
искоришћавање радника и радница од стране власника и послодаваца. Мале наднице, дневни 
рад од 12 до чак 18 сати, искоришћавање дечје радне снаге и живот на ивици егзистенције 
резултирали су низом штрајкова у којима су се захтевали достојнији услови рада и живота. 
Највећи замах раднички покрети су доживели у земљи која је имала најбрже растућу 
индустрију – САД.  

Врхунац се догодио у Чикагу, маја 1886. године, када је на улице изашла маса од око 40.000 
припадника радничког покрета истичући захтеве симболизоване у три осмице: 8 сати рада, 8 
сати одмора и 8 сати културног образовања. Власт је на демонстранте послала 
јаке полицијске снаге те је избио жестоки сукоб при чему је шест радника убијено, а њих 
педесетак рањено. Много је демонстраната ухваћено, а вође штрајка изведени су пред суд. 

Петеро их је осуђено на смрт, а тројица на дугогодишњу робију. 

Три године касније, 1889. на првом конгресу Друге интернационале одлучено је да ће се 
сваког 1. маја одржавати демонстрације док год радници и раднице не изборе право на 
достојан живот и рад. Већ од следеће године тај дан се слави као међународни дан опште 
солидарности радништва. 
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Требало је проћи неколико деценија док су се радници и раднице, првествено 
у западним демократским земљама, деловањем све јачих синдиката успели изборити за 
нешто већа права споразумевајући се са послодавцима уз посредовање државе, тако да су се 
временом смириле социјалне тензије. 

Након бољшевичке револуције, Први мај је постао државни празник у СССР, а потом и у 
другим насталим једнопартијским државама, којима је политичко-програмски узор био СССР, 
те је у њима дан временом изгубио своје изворно значење и своју изворну сврху.. 

 

Демонстрације анархосиндикалиста 2010. године у Мадриду, Шпанија 

Након пада блока једнопартијских режима Први мај добија нову афирмацију као дан борбе за 
радна и људска права развојем синдикализма .  
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