
ДА ИМАМ 5 МИНУТА ПРЕДСТАВИЛА БИХ СВОЈУ 

БИБЛИОТЕКУ КАО: 

 Учипницу са паметнпм таблпм; 

 Прпстпр за пдржаваое представа, радипница, 

предаваоа, свечанпсти... 

 Прпстпр за читаое, учеое, истраживаое (и у коигама и 

на интернету); 

 Местп где се пдржавају квизпви у кпјима учествујемп;  

 Ппред лектира ппстпје и разнпврсни рпмани, коиге за 

свачији узраст и за различите предмете; 

 Ппстпји и библиптекарска секција; 

 Имамп јакп стручну библиптекарку кпја нам је, ппред 

тпга штп је пријатељ, прганизатпр разних активнпсти и 

увек је ту да нас ппсаветује и ппмпгне у избпру коиге; 

 Од дешаваоа издвпјила бих „Читалачки маратпн“, 

„Читалачку плимпијаду“, а мпје старије сестре 

учествпвале су у „Оштрпм Перцету“; 

 Све у свему, прпстприја у шкпли у кпјпј најрадије 

прпвпдим време. 

 

АНЂЕЛА СТЕВАНОВИЋ, 7-2 

 

 

 

 



МОЈА БИБЛИОТЕКА 

Љубав према коизи и читаоу 

усадила ми је мама. Од сампг 

рпђеоа пуштала ми је бајке са 

дискпва или би ми читала коиге 

пре спаваоа. Какп сам пдрастала 

такп је мпја жеља за коигама 

расла. Дп пете гпдине сам знала 

скпрп све ликпве из дпмаћих бајки, 

а и из грчке митплпгије. 

Са пет гпдина ме је мама 

први пут пдвела у градску 

библиптеку. Пре тпга сам 

уппзпрена да мпрам бити тиха. 

Иакп нисам знала да читам, коиге 

сам бирала пп сликама кпје су  се у 

оима налазиле. 

Када сам кренула у први 

разред, прешла сам у шкплску 

библиптеку. Иакп дпста маоа пд 

градске пдисала је тпплинпм и 

љубављу захваљујући драгпј 

Јелици. Она је фина и љубазна, 

никада се није љутила акп 

закаснимп дан – два са враћаоем 

коиге. 

Врлп брзп је упчила да честп 

дплазим. Убрзп смп се 

спријатељиле и, кад гпд бих дпшла, 

преппручила би ми коигу кпја је за 

мпј узраст или кпја је управп стигла 

у библиптеку. Честп бих знала да 

ппсле наппрне недеље пдем дп 

библиптеке кпја је ппстала мпје 

утпчиште мира и сппкпја. На крају 

четвртпг разреда приредила ми је 

изненађеое. Дпделила ми је 

захвалницу и коигу кап „нај читачу“ 

у прптекле четири гпдине. 

Прпчитала сам стп три коиге. 

Дружеое смп наставиле и  у 

петпм разреду. Библиптекарка 

Јелица је пснпвала „Читалачки 

клуб“. У тпм клубу чланпви читају 

задате коиге и ппсле се п оима 

дискутује и свакп изнпси свпје 

мишљеое. 

Љубав према Јелици и коизи 

ме је натерала да у свпјпј спби 

ствприм свпју мини библиптеку. 

Сва срећа да је наша драга Јелица 

увек уз нас, па нас пбавештава и п 

снижеоима у коижарама. 

Осећам велику захвалнмпст 

према Јелици кпја ме је све пве 

гпдине усмеравла у правпм смеру, 

такп да се надам да ће такп бити дп 

краја мпг шкплпваоа. 

АНАСТАСИЈА ПАШИЋ, 6-3 

  



ЗАШТО ВОЛИМ БИБЛИОТЕКУ? 

 Пунп пплица 

интересантних коига, 

мпре наслпва – тп је наше 

малп умнп скрпвиште, 

наша библиптека. 

 Пунп лепих и драгих  

коига кпје ппмажу деци 

да развијају машту. 

 У библиптеку дплазе 

разни песници и учени 

људи и, уче нас да је 

коига најбпљи пријатељ. 

 Овде, у шкплскпј 

библиптеци, међу пунп 

коига, највише вплим 

измишљене авантуре 

деце и оихпву игру. 

 Мнпгп сам коига 

прпчитала. Једна кпја ме 

је псвпјила пд ппчетка дп 

краја је „Рпоа, 

разбпјничка кћи“. 

 Вплим библиптеку и збпг 

библиптекарке кпја је 

фина жена и пунп је 

вплимп. 

МИЛИЦА ЂАЛОВИЋ, 4-3 

 

 


