
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ – ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 
 
ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу у 

2014. години уписало је 1998 нових  корисника. Они су остварили 14 171 
посету. Издато је на читање  23 758 публикација. 

На основу ових бројки можемо видети да је повећан број корисника у 
односу на претходну годину.  Повећао се и број посета читаоници. 
Настаљено је организовање свих врста колективних посета. Већ 
традиционалне колективне посете ђака првака и предшколаца у 2014. 
години употпуњене су све већим бројем колективних посета деце из јаслица 
скупа са родитељима и васпитачима. Најмлађи корисници све масовније у 
читаоници користе библиотечки рачунар и интернет уз стални надзор 
библиотекара  

И даље расте број корисника у категорији деца предшколског узраста. 
Дугогодишња активна сарадња са Предшколском установом настављена је и 
у 2014. години. Библиотека је за предшколце организовала радионице 
''Путовање кроз свет бајки'' и ''Планета библиотека'' које су имале задатак да 
кроз игру и причу упознају децу са бајкама из различитих земаља али са 
културом, обичајима, животом у тим земљама. Радионице су пратиле 
изложбе дечијих радова.  

Сарадња са основним школама на територији целе општине Лазаревац 
и у 2014. години је била приоритет у нашем раду. 

Као и сваке године организован је бесплатан упис ђака првака при 
чему је библиотеку  групно посетило више од 350 малишана  који су се, том 
приликом,  упознали са простором и услугама Библиотеке.  
 Значајан део активности дечијег одељења у 2014. години посвећен је и 
одржавању радионица. 

Нова радионица коју смо покренули ове године и која има радни назив 
''Како остати члан библиотеке'' намењена је ученицима старијих разреда 
основне школе и бави се њиховим потребама и интересовањима. 
Организујемо их уз сарадњу са школама али и на захтев корисника. 

У 2014. Дечије одељење је наставило сарадњу и са Центром за смештај 
деце са посебним потребама. Организовано је четири радионице са 
функционалном децом . Настављена је и сарадња са удружењем МНРО са 
којима је одржано шест радионица ''Сви смо једнако важни'', у којима су 
учествовала ментално недовољно развијене особе и њихови родитељи. 



Пролећне поплаве донеле су и нове кориснике у нашу библиотеку. У 
току лета у сарадњи са Центром за социјални рад општине Лазаревац 
организована је серија радионица у библиотеци за децу жртве пролећних 
поплава које су биле смештне у колективном боравку. 

Настављене су радионице на којима се промовисало учење енглеског 
језика и књижевност за децу на енглеском језику  ''Аbc in our library''.  

 Дечије одељење је наставило са  попуњавањем посебног фонда 
литературе на страним језицима. За ту намену књигама које су већ постојале 
у фонду придодате су и нове, набављене сопственим средствима 
библиотеке, али је фонд проширен и књигама које смо добили на поклон од 
наших читалаца, Америчког кутка, као и књигама за децу на немачком језику 
које су поклон Гете Института Београд. 

Стогодишњицу Велоког рата Дечије одељење је обележило 
радионицама и предавањима на тему ''Хероине Великог рата'' које су 
организоване за све градске школе и имале изузетно добар одазив. 

''Поштованом Душку Радовићу'' је назив серије радионица које су у 
току новембра и децембра одржане за млађе основце. Циљ радионица је да 
се кроз глуму, причу, игру деци приближе стихови Душка Радовића. На тај 
начин наша библиотека се придружила  обележавању тридесетогодишњице 
пишчеве смрти и шездесетогодишњици објављивања књиге ''Поштована 
децо''. 

И ове године подржали смо смотру дечијег драмског стваралаштва коју 
организује ОШ ''Диша Ђурђевић'', Вреоци. 
 Дечије одељење је организовало и низ књижевних програма. Са 
најмлађим члановима библиотеке дружили су се  Љиљана Дугалић, Душан 
Поп Ђурђев, Бранко Стевановић, Игор Коларов, Владимир Андрић, Јасминка 
Петовић, Елизабета Георгиев и Гордана Тимотијевић (књижевни програми 
Фестивала хумора за децу не улазе у овај извештај). 

Рођендан Дечијег одељења (21. март) био је повод да нам у госте дође 
библиотека Гете-Института у Београду. Тог дана одржане су три радионице 
намењене деци, родитељима и педагозима. Радионицу ''Читајмо са децом'' 
одржала је педагог Маја Врачар. Споменка Крајчевић и Јасминка Петровић 
водиле су радионицу ''Читање је забавно, часна реч'' а Мила Маринковић 
Броћић и Гордана Тимотијевић радионицу ''Причам ти причу''. Том приликом 
Гете- Институт је поклонио нашој библиотеци књиге и дидактички материјал 
за учење немачког језика.Треба напоменути да је 80 % трошкова овог 
програма финансирао Гете-Институт. 



 Обележили смо Светски дан дечије књиге (2.април) и  Дечију недељу 
(1-5. Октобар). 

Настављена је и сарадња са издавачима књига за децу. Издавачка кућа 
''Одисеја'' је имала једномесечну продајну изложбу која је крунисана 
књижевним програмом у коме је глумица ''Пулс Театра'' из Лазаревца, Маја 
Софронијевић читала деци одломке из ''Одисејиних'' књига које прате 
авантуре Зврлета Мрака. 

У 2014. години Дечије одељење је интензивирало и активности на 
друштвеним мрежама. На нашем  facebook налогу 
http://www.facebook.com/bibliotekalazarevac.decije  налазе се информације о 
свим догађањима на Дечијем, препоручујемо добре дечије књиге и 
размењујемо информације са сарадницима и корисницима. Крајем године 
Дечије одељење је отворило Фејсбук страну и у нареденој години сва 
дешавања ће бити постављана на страни. 
 Наша библиотекаје и 2014. године  била домаћин Секцији за рад са 
децом БДС. 
 И ове године организовали смо стручни скуп библиотекара који раде 
са децом у јавним библиотекама. Овогодишњи скуп је одржан под називом 
''Улога дечијих одељења јавних библиотека у остваривању права детета на 
читање''. Присуствовало је више од шездесет колега из земље и региона. 
Скуп је финансијски подржало Министарство културе и информисања 
Републике Србије. 
  Учествовали смо више стручних скупова у земљи и иностранству. 
Наставили смо сарадњу и размену програма и искустава са колегама из целе 
Србије и региона.  
 Библиотека ''Димитрије Туцовић'' је у 2014. била издавач студије 
''Култура читања – право детета и обавеза библиотекара'' чији су аутори 
Милица Матијевић (библиотекар у нашем дечијем одељењу) и Елизабета 
Георгиев. Штампање књиге финансирало је МКРС. 
 Извештај ћемо употпунити и податком да је променом пословне 
политике и оснаживањем библиотекара да самостално одлучију о буџету за 
програме створена претпоставка да се испољи већа креативност и направе 
реалнији планови делатности што је резултирало још једном изузетном 
добром годином. 
 Нажалост  у току 2014.  Дечије одељење није имало помоћ 
ангажованих приправника преко  пројекта ''Прва шанса'' који се реализује у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, као ни студената 

http://www.facebook.com/bibliotekalazarevac.decije


ангажованих кроз програм ''БГ пракса'',  који се реализује у сарадњи са 
Центром за развој каријере београдског Универзитета. Ово напомињемо 
стога што нам недостаје и волонтера и стално ангажованих људи на 
одељењу. 

 
 
 


