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Сажетак
Развојна библиотерапија је свако планско коришћење књига како би се утицало на афективни и когнитивни развој деце. 
Овај рад описује примену развојне библиотерапије у школској библиотеци. Школска библиотека и школски библиотекар, 
учествујући у васпитно-образовнoj делатности, имају могућност да утичу на развојни пут детета тиме што ће књигу 
учинити доступном у правом тренутку. Стога би школа и библиотека требало да буду најважније институције које ће 
спроводити библиотерапију, а задатак школског библиотекара би требало да буде да сваком појединцу помогне да 
пронађе своју књигу.
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Дефиниција појма

Би бли о те ра пи ја је пру жа ње по мо ћи у ре ша ва њу 
не ког про бле ма или уна пре ђи ва њу лич ног ра ста и 
раз во ја уз по моћ књи га. Ка ко Офра Аја лон ис ти че, 
то је „ста ро ис це ли тељ ско уме ће у но вом ру ху“1. Де-
фи ни ци је се раз ли ку ју од нај јед но став ни је, као што 
је ,,ле че ње по мо ћу књи га“, до „про це са ди на мич ке 
ин тер ак ци је из ме ђу лич но сти чи та о ца и књи жев но-
сти уз по моћ ква ли фи ко ва ног те ра пе у та“2. У Веб сте-
ро вом реч ни ку из 1961. го ди не пи ше да је би бли о-
те ра пи ја ,,упо тре ба ода бра не гра ђе за чи та ње као 
те ра пе ут ских по ма га ла у ме ди ци ни и пси хи ја три ји“, 
и као ,,по моћ при ре ша ва њу лич них про бле ма во-
ђе ним чи та њем“3. У овој де фи ни ци ји до ла зи до из-
ра жа ја те жња да се би бли о те ра пи ја одво ји од ме ди-
ци не. До та да се из во ди ла ис кљу чи во у бол нич ким 
усло ви ма, а на ро чи то је до би ла сво ју по твр ду ка да 
је утвр ђе но да су се вој ни ци уз по моћ чи та ња бр же 
опо ра вља ли од оних ко ји ни су чи та ли.

1   Na ta li ja Mi ku le tić, „Bi bli o te ra pi ja u škol skoj knji žni ci ili raz go vor o 
knji zi“, Vje snik bi bli o te ka ra Hr vat ske god. 53, br. 2 (2010), http://www.
hkdru stvo.hr/vbh/broj/101 (pre u ze to 3. 5. 2013).

2   Isto. 

3   Isto. 

По сле Дру гог свет ског ра та би бли о те ра пи ја је 
по че ла да се при ме њу је и у обра зов ном и пси хо-
ло шком кон тек сту. Кор нет и Кор нет (Cor nett and 
Cor nett) je де фи ни шу као ,,те ра пе ут ско чи та ње 
при ко ме де ца на ла зе слич но сти са сво јим про бле-
ми ма и уви ђа ју ка ко де ца слич на њи ма из ла зе на 
крај са те шко ћа ма“4. Она под ра зу ме ва ,,да ти од го-
ва ра ју ћу књи гу од ре ђе ном де те ту у од го ва ра ју ће 
вре ме у ве зи са од го ва ра ју ћим про бле мом “5.

У за ви сно сти од окру же ња у ко јем се спро во ди, 
би бли о те ра пи ја мо же би ти ин сти ту ци о нал на, кли-
нич ка и раз вој на6. Ин сти ту ци о нал на би бли о те ра-
пи ја се од ви ја у бол нич ким усло ви ма, а би бли о те-
ра пе ут ски тим чи не ле ка ри, пси хи ја три, пси хо ло зи, 
со ци јал ни рад ни ци, би бли о те ка ри. При ме њу је се 
за те же по ре ме ћа је, те је за то нео п ход но да чи тав 
тим уче ству је у ра ду. Кли нич ка би бли о те ра пи ја је 
на ме ње на осо ба ма са емо ци о нал ним про бле ми ма 
и про бле ми ма у по на ша њу, као што су де пре си ја, 
анк си о зност, ано рек си ја, фо би је, па нич ни на па ди. 

4   Cla u dia Cor nett and Char les Cor nett, “Bi bli ot he rapy: The right bo ok at the 
right ti me” (doc to ral dis.), Phi Del ta Kap pa Edu ca ti o nal Fo un da tion, 1980.

5   Ibid.

6   Shi fra Ba ruc hson-Ar bib, “Bi bli ot he rapy in School Li bra ri es: an Isreal 
Ex pe ri ment”, School Li bra ri es Wor ldwi de vol. 6, no. 2 (2000).
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Углав ном је по треб на са рад ња ле ка ра, пси хо ло га и 
би бли о те ка ра да би се успе шно из во ди ла. Раз вој на 
би бли о те ра пи ја ути че на нор ма лан раст и раз вој 
сва ког по је дин ца, пред ста вља не ку вр сту по др шке 
при ре ша ва њу сва ко днев них про бле ма и ба ви се 
очу ва њем ду шев ног здра вља. Не ки те о ре ти ча ри је 
де ле на ко рек тив ну и пре вен тив ну, при че му се ко-
рек тив на ба ви већ по сто је ћим сва ко днев ним про-
бле ми ма са ко ји ма осо ба до ла зи у кон такт, док 
се пре вен тив на осла ња на увид у функ ци о ни са ње 
,,нор мал ног“ по на ша ња, те да је смер ни це и прин-
ци пе за ње го во раз ви ја ње. Мо же је из во ди ти би-
бли о те кар, учи тељ, на став ник, пси хо лог, со ци јал ни 
рад ник, али и сам ро ди тељ, уко ли ко је емо ци о нал-
но зре ла осо ба, ко ја уме да про це ни шта је за ње-
го во де те у од ре ђе ној си ту а ци ји по треб но.

Школ ска би бли о те ка

Школ ска би бли о те ка је део вас пит но-обра зов-
ног про це са. По ред ве о ма зна чај не вас пит но-обра-
зов не уло ге, она оба вља и би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ну, као и кул тур но-јав ну де лат ност. ,,Књи гом се 
уз но се ћи из над оп те ре ће ња сва ко днев ни це у шко-
ли, школ ске би бли о те ке не гу ју на ро чит од нос пре-
ма де ци и књи зи и об је ди ња ва ју ли те рар ни, на уч ни 
и уоп ште умет нич ки из раз у сво јим фон до ви ма“7. 
Пре ма IFLA/UNESCO Ма ни фе сту за школ ске би бли о-
те ке, „школ ска би бли о те ка пру жа ин фор ма ци је и 
са зна ња ко ји су нео п ход ни за успе шно уче ство ва-
ње у са вре ме ном дру штву за сно ва ном на ин фор-
ма ци ја ма и зна њу; она омо гу ћа ва уче ни ци ма да 
овла да ју ве шти на ма за уче ње то ком це лог жи во та, 
раз ви ја њи хо ву ства ра лач ку ма шту, и оспо со бља-
ва их да бу ду од го вор ни гра ђа ни; пру жа по моћ у 
обра зов но-вас пит ном про це су сви ма ко ји у ње му 
уче ству ју и од пре суд ног је зна ча ја за сва ку ду го-
роч ну стра те ги ју раз во ја пи сме но сти, обра зо ва ња, 
снаб де ва ња ин фор ма ци ја ма, еко ном ског, дру-
штве ног и кул тур ног раз вит ка“8.

За вре ме шко ло ва ња, де ца се су сре ћу са ра зним 
лич ним и дру штве ним про бле ми ма. Не ки су уоби-
ча је ни и при род ни за тај пе ри од, као што су те шко-
ће у уче њу, од но си са ро ди те љи ма и вр шња ци ма, 
про бле ми од ра ста ња, до би ја ње бра та или се стре. 

7   Алек сан дра Вра неш, ,,Школ ска би бли о те ка и школ ски би бли о те кар 
у од но су на би бли о теч ке и про свет не стан дар де“, у Школ ски би бли о те-
кар: са рад ник у на ста ви (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2008).

8  IFLA/UNESCO смер ни це за јав не би бли о те ке, http://www.nb.rs/vi ew_fi-
le.php?fi le_id=1283 (пре у зе то 15. 6. 2013).

Не ка да се мо ра ју су о чи ти и са мно го те жим про-
бле ми ма, као што су раз вод ро ди те ља, смрт бли-
ског чла на по ро ди це, или озбиљ ни здрав стве ни 
про блем. Да би мо гло на нај бе збол ни ји на чин да 
иза ђе на крај са раз ли чи тим те шко ћа ма, де те ту је 
по треб на по моћ ко ју мо же да пру жи, из ме ђу оста-
лих, и би бли о те кар.

Школ ски би бли о те кар је ,,при пад ник струч ног, 
ква ли фи ко ва ног осо бља, од го во ран за пла ни ра-
ње ра да. У то ме му по ма же од го ва ра ју ће осо бље. 
Он са ра ђу је са оста лим уче сни ци ма у обра зов ном 
про це су шко ле и одр жа ва ве зе са јав ном би бли о-
те ком и дру гим ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма“9.

По што ра де са де цом, школ ски би бли о те ка ри 
мо ра ју да бу ду до бро об у че ни за тај по сао. У Ма-
ни фе сту се ис ти че да је за школ ског би бли о те ка ра 
по треб но сле де ће:

•  „Спо соб ност да по зи тив но и без пред ра су да 
ко му ни ци ра са де цом и од ра сли ма;

• Спо соб ност са гле да ва ња по тре ба ко ри сни ка;
•  Спо соб ност за са рад њу са по је дин ци ма и 

гру па ма, уну тар и из ван школ ске за јед ни це;
•  По зна ва ње и раз у ме ва ње кул тур не 

ра зно ли ко сти;
•  По зна ва ње те о ри је и ме то до ло ги је уче ња;
•  По се до ва ње ин фор ма ци о них ве шти на ко ри-

шће ња ин фор ма ци ја;
•  По зна ва ње ма те ри ја ла ко ји чи не би бли о-

теч ку ко лек ци ју и на чи на на ко ји ма им се 
при сту па;

•  По зна ва ње књи жев но сти, ме ди ја и кул ту ре 
на ме ње них де ци;

•  По зна ва ње и прак тич на зна ња у обла сти 
упра вља ња и мар ке тин га;

•  По зна ва ње и прак тич на зна ња у обла сти ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја“10.

Мо же ли школ ски би бли о те кар да бу де 
би бли о те ра пе ут?

Че сто се ис ти че да би бли о те ка ри на вод но не-
ма ју до вољ но зна ња да би се ба ви ли би бли о те ра-
пе ут ским ра дом. Ја сно је да би бли о те кар сам не 
мо же мно го да до при не се као ин сти ту ци о нал ни 
или кли нич ки би бли о те ра пе ут, ма да ни ту ње го-
ва уло га ни је за не мар љи ва. Ипак, раз вој на би-
бли о те ра пи ја је за и ста ње гов ре сор. Уче ству ју ћи 

9  Исто.

10  Исто.
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у обра зов но-вас пит ној де лат но сти, би бли о те ка ри 
има ју мо гућ ност да ути чу на раз вој ни пут де те та 
та ко што ће би ти у мо гућ но сти да сва ком, у пра-
вом тре нут ку, по ну де од го ва ра ју ћу књи гу. Сто га би 
шко ла и би бли о те ка тре ба ло да бу ду нај ва жни је 
ин сти ту ци је у ко ји ма се спро во ди би бли о те ра пи ја.

Ве ли ку не до у ми цу ства ра и сам овај по јам. 
,,Би бли о те ра пи ја ни је пси хо те ра пи ја, иако се уз 
њу ве же, а и са ма за се бе ни је те ра пи ја. И за то би-
бли о те ра пи ја не мо же би ти ве за на уз ме ди ци ну, 
јер са ма не ле чи, не го ра све тља ва по је ди не учин-
ке, од но сно по ма же по је дин цу да по ја сни гу бље ње 
зна че ња“11. По сто је тен ден ци је да се би бли о те ра-
пи ји ко ја се при ме њу је у шко ла ма и би бли о те ка ма 
про ме ни на зив, да то бу де раз го вор о књи зи, би-
бли о са ве то ва ње, во ђе но чи та ње. Раз го вор о књи-
зи ни је нај бо ље ре ше ње, за то што не пред ста вља 
сва ки раз го вор о књи зи би бли о те ра пи ју. О књи зи 
се ,,раз го ва ра“ и на ча со ви ма књи жев но сти, али 
је то да ле ко од би бли о те ра пи је. Ни би бли о са ве-
то ва ње не опи су је ње ну су шти ну јер под ра зу ме ва 
са мо по чет ну фа зу би бли о те ра пе ут ског ра да, ка-
да се по је дин цу ,,пред ла же“ од го ва ра ју ћа књи га, 
док фа за им пле мен та ци је из ми че. Во ђе но чи та ње 
мо жда нај ви ше од го ва ра, али се по ста вља пи та ње 
ка ко он да на зва ти тзв. би бли о те ра пе у та.

За што би бли о те кар не мо же да бу де и те ра пе-
ут? Или бар раз вој ни би бли о те ра пе ут, по што се 
ба ви раз вој ном би бли о те ра пи јом? Да ли пси хо-
те ра пе ут за и ста ,,ле чи“, или та ко ђе ,,ра све тља ва и 
по ма же по је дин цу да по ја сни гу бље ње зна че ња“? 
Ако за пси хо те ра пе у та ни је по треб на фа кул тет ска 
ди пло ма из пси хо ло ги је, да ли је мо гу ће би бли о-
те ка ре до дат ним еду ка ци ја ма об у чи ти за би бли о-
те ра пе ут ски рад? Ор га ни зо ва ње спе ци ја ли стич ких 
сту ди ја на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду ко је би 
се ба ви ле би бли о те ра пи јом би до ста ути ца ло на 
по ве ћа ње атрак тив но сти са ме про фе си је, а би бли-
о те ка ри ма би да ло ,,до каз“ да по се ду ју од го ва ра-
ју ће ква ли фи ка ци је ко је су им нео п ход не да би се 
ба ви ли би бли о те ра пиј ским ра дом.

Не ки те о ре ти ча ри  раз вој ну би бли о те ра пи ју 
на зи ва ју ,,по др шка зна њу“ (sup por ti ve know led-
ge)12. То про ши ру је сам кон цепт би бли о те ра пи је, 

11   Na ta li ja Mi ku le tić, ,,Bi bli o te ra pi ja u škol skoj knji žni ci ili raz go vor o 
knji zi“, Vje snik bi bli o te ka ra Hr vat ske god. 53, br. 2 (2010), http://www.
hkdru stvo.hr/vbh/broj/101 (pre u ze to 3. 5. 2013).

12  Shi fra Ba ruc hson-Ar bib, ,,Bi bli ot he rapy in School Li bra ri es: an Isreal 
Ex pe ri ment”, School Li bra ri es Wor ldwi de vol. 6, no. 2 (2000).

ко ји би под ра зу ме вао да школ ска би бли о те ка бу-
де уста но ва ко ја ће обез бе ђи ва ти све ин фор ма-
ци је и ли те ра ту ру нео п ход ну за нор ма лан раст и 
раз вој по је дин ца, по чев ши од адре са раз ли чи тих 
ор га ни за ци ја, бро шу ра, фил мо ва, са ве та, до ли-
те ра ту ре ко ја го во ри о од ре ђе ним кон цеп ти ма, 
као и раз го вор о про чи та ном. Та ко би школ ски 
би бли о те кар био но си лац ин фор ма ци ја и зна ња 
нео п ход них за нор мал но функ ци о ни са ње и раз-
вој де те та.

По ред то га што се мо гу еду ко ва ти за во ђе ње би-
бли о те ра пе ут ског про це са, школ ски би бли о те ка ри 
су у мно гим аспек ти ма би бли о те ра пи је не за о би-
ла зни, те је њи хо ва уло га мно го стру ка. Ни ко не ће 
мо ћи бо ље од њих да из вр ши се лек ци ју, кла си фи-
ка ци ју и ка та ло ги за ци ју књи га на осно ву по тре ба 
уче ни ка. С об зи ром на то да не уче ству ју ди рект но 
у на ста ви, уче ни ци ће има ти ма ње сти да да им се 
обра те за по моћ, уко ли ко осе те њи хо ву по у зда-
ност, при вр же ност и ве ли ко ду шност. Они нај бо ље 
по зна ју ко лек ци ју ко јом рас по ла жу, и нај бо ље зна-
ју на ко ји на чин да до ђу до оних ко је мо гу би ти 
од ве ли ке ва жно сти од ре ђе ном де те ту. Али од пре-
суд не је ва жно сти да се школ ски би бли о те кар сам 
на мет не упра ви и уче ни ци ма ква ли те том сво јих 
услу га, да се про фе си о нал но уса вр ша ва, да рас по-
ла же раз ли чи тим ин фор ма ци ја ма ко је би мо гао да 
ис ко ри сти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, да ве ру је у 
се бе и сво ју про фе си ју и да се сто га бо ри за ње ну 
бо љу по зи ци ју у окви ру школ ске ин сти ту ци је, а и у 
чи та вом дру штву ко јем слу жи.

Де ца и њи хо ве по тре бе

Пе ри од де тињ ства и по че так адо ле сцен ци је су 
спе ци фич на раз до бља у жи во ту сва ког де те та. Не-
си гур но, упла ше но и за бри ну то, по чи ње да упо зна-
је свет у ко јем жи ви, ње го ве за ко ни то сти и пра ви ла 
на ко ји ма по чи ва. Све га то уз др ма ва док по ку ша-
ва да про на ђе од го ва ра ју ћи на чин оп ште ња са све-
том. Де ци се бу де раз ли чи те по тре бе, не ких уоп-
ште ни су све сна, не ке су до бро за ма ски ра не услед 
не до зво ље них са др жа ја на ко ји ма се за сни ва ју, а 
за не ке не по зна ју пра ви на чин за до во ље ња.

Све људ ске по тре бе Абра хам Ма слов je кла си-
фи ко вао на сле де ћи на чин:

1.   „Фи зи о ло шке по тре бе – по тре бе за хра ном, 
во дом, ди са њем;

2.   По тре ба за си гур но шћу – здра вље, по ро дич-
ни дом, од су ство на си ља;
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3.   По тре ба за при пад но шћу – при ја тељ ство, 
склад ни по ро дич ни од но си, по др шка по-
ро ди це, по тре ба да се во ли и бу де во љен; 
из не до стат ка ове по тре бе ја вљају се уса-
мље ност и ме лан хо ли ја, ка рак те ри стич не за 
де цу у пе ри о ду пу бер те та;

4.   По тре ба за ува жа ва њем – по тре ба да дру-
ги при зна ју њи хов рад и труд, али у деч-
јем уз ра сту мо же да зна чи и по тре бу за 
по пу лар но шћу;

5.   По тре ба за са мо о ства ре њем – те жња да 
се при хва ти свет, да се по ве ћа спо соб ност 
ре ша ва ња про бле ма; као по сле ди ца за до-
во ље ња ове по тре бе, ја вља се са мо по у зда-
ње, ве о ма ва жан чи ни лац ра ста и раз во ја 
по је дин ца;

6.   Ког ни тив не по тре бе – по тре ба да се раз у ме 
свет;

7.   Са знај не по тре бе – по тре ба за са зна њем, за 
за до во ље њем при род не деч је ра до зна ло сти;

8.   Естет ске по тре бе – по тре ба да се до жи ви ле-
по та и да се у њој ужи ва“13.

Ја сно је да би бли о те ра пи ја не мо же да ути че на 
за до во ље ње фи зи о ло шких по тре ба, али, пре све-
га, има за циљ да де те ту осве тли ње го ве ког ни тив-
не, са знај не и естет ске по тре бе и да му по мог не 
да их на пра ви на чин раз ви је. По ред ових, ни је 
за не мар љи ва при ме на би бли о те ра пи је на за до во-
ља ва ње по тре ба за при пад но шћу, за ува жа ва њем и 
са мо о ства ре њем.

Ра све тља ва ње ових по тре ба има свој ути цај на 
афек тив ни и ког ни тив ни раз вој де те та:

Афек тив ни раз вој (од но си се на раз вој ста во ва, 
вред но сти, емо ци ја):

• Раз ви ја ем па ти ју,
• По ма же при ис по ља ва њу осе ћа ња,
•  Раз ви ја оп ти ми сти чан по глед на свет и по зи-

тив ну сли ку о се би,
•  Про па ги ра то ле ран ци ју, по што ва ње и при-

хва та ње дру гих ка кви је су,
•  Убла жа ва стрес и осло ба ђа од емо ци о нал них 

при ти са ка.

Ког ни тив ни раз вој (ин те лек ту ал ни):
• Ути че на раз вој кри тич ког ми шље ња,

13   Cla u dia Cor nett and Char les Cor nett, “Bi bli ot he rapy: The right bo ok at 
the right ti me” (doc to ral dis.), Phi Del ta Kap pa Edu ca ti o nal Fo un da tion, 
1980.

•  Раз ви ја кре а тив ност при ре ша ва њу про бле ма 
и по ма же при ства ра њу са мо стал ног сти ла 
ре ша ва ња емо ци о нал них про бле ма,

• Раз ви ја спо соб ност про це не и са мо про це не,
• Ука зу је на мо ти ве људ ског по на ша ња,
•  Ути че на фор ми ра ње но вих об ли ка од но са са 

ствар но шћу14.

Ме то до ло ги ја би бли о те ра пи је

Би бли о те ра пи ја је ве о ма сло жен про цес ко-
ји зах те ва бри жљи во и де таљ но пла ни ра ње. „Ње-
га чи не при прем на фа за и фа за им пле мен та ци је. 
При прем на фа за под ра зу ме ва сле де ће:

1) Иден ти фи ко ва ње по тре ба уче ни ка;
2)  По ве зи ва ње уче ни ка са од го ва ра ју ћом 

гра ђом;
3)  Од лу чи ва ње да ли би уче ни ку ви ше зна чио 

ин ди ви ду ал ни рад или рад у гру пи;
4)  Од лу чи ва ње где и ка да ће се од ви ја ти увод-

не и за вр шне ак тив но сти, као и раз го вор о 
про чи та ном;

5) При пре ма ње гра ђе за чи та ње.

У фа зи им пле мен та ци је, по треб но је:
1) Мо ти ви са ти уче ни ке увод ним ак тив но сти ма;
2) Одво ји ти вре ме за чи та ње;
3)  Одво ји ти до вољ но вре ме на за раз ми шља ње и 

са би ра ње ути са ка;
4) Оба ви ти за вр шне ак тив но сти;
5) Вред но ва ти по стиг ну то и пред ло жи ти слич ну 

гра ђу са са мо ста лан рад”15.

При прем на фа за

Иден ти фи ко ва ње по тре ба уче ни ка
Пра вил но иден ти фи ко ва ње по тре ба уче ни ка 

је ве о ма ва жан пред у слов успе шног би бли о те ра-
пе ут ског ра да. Оно под ра зу ме ва при ку пља ње ин-
фор ма ци ја о њи ма на нај ра зли чи ти је на чи не, те 
зах те ва од би бли о те ра пе у та ве ли ку кре а тив ност. 
Би бли о те ка ри мо гу да ор га ни зу ју по се бан оде љак 
у би бли о те ци где ће књи ге би ти раз вр ста не по те ми 
ко ју пред ста вља ју, или мо гу да на пра ве из ло жбу, 
при че му би се од уче ни ка зах те ва ло да са ми на-
пра ве из бор. Ве ру је се да ће сва ко уме ти да иза-
бе ре баш оно што му је у том тре нут ку по треб но. 

14  Ibid.

15  Ibid.



 66 Читалиште 23 (новембар 2013) БИБЛИОТЕКА

 Митровић Ј. „Примена библиотерапије у школској библиотеци“, 62 – 69 

За тим, ан ке те и ин тер вјуи у ви ду са ста ва има ју 
зна чај ну уло гу при иден ти фи ко ва њу по тре ба. Мо-
же се тра жи ти од уче ни ка да у јед ној ре че ни ци, па-
су су или чи та вом са ста ву да ју од го во ре на сле де ћа 
пи та ња:

• Шта ме ра ду је, а шта нер ви ра?
• Мој нај ве ћи про блем је...
• Мој нај ве ћи страх је...
• Мо је нај леп ше/нај те же ис ку ство је...
• Да сам ја пред сед ник др жа ве...
•  Да мо гу да бу дем шта год по же лим, био 

бих...
•  Да мо гу да про ме ним не што код се бе, то би 

би ло...
•  Ка да бих ухва тио/ла злат ну ри би цу, тра жио/

ла бих јој да ми ис пу ни сле де ће же ље...

„Још је дан за ни мљив при мер је тра жи ти од уче-
ни ка да на пи шу пе сму у акро сти ху, при че му би 
сва ки стих са др жао по јед но сло во њи хо вог име на. 
На при мер:

• Два при де ва ко ји ме опи су ју
• Три гла го ла ко ји ме опи су ју
• Че ти ри фра зе ко је ме опи су ју
•  Три гла го ла ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са 

мном
•  Два при де ва ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са 

на ма
•  Име осо бе ко ја је на не ки на чин раз ли чи та 

од ме не“16.

Сва ком уче ни ку – ње го ва књи га
Да би сва ки уче ник до био од го ва ра ју ћу књи гу, 

ни је до вољ но, иако је ве о ма ва жно, да те ма од го-
ва ра ње го вим тре нут ним по тре ба ма. Ва жно је да 
он мо же да раз у ме са др жај гра ђе, да она од го ва ра 
ње го вом ин те ре со ва њу и уз ра сту, да се у њој про-
блем ре ша ва на кре а ти ван на чин, а да ли ко ви де-
лу ју увер љи во, ка ко би му би ло ла ко да се иден ти-
фи ку је са њи ма17.

1. Да ли ће уче ник мо ћи да раз у ме њен 
са др жај?

Да би се утвр ди ло на ком је ни воу раз у ме ва ње 
про чи та ног не ке осо бе, би ло би од зна ча ја утвр ди-
ти не ки дру ги на слов ко ји је уче ник већ про чи тао 
без про бле ма и, у скла ду са тим, од лу чи ти се за 

16  Ibid.

17  Ibid.

бу ду ће на сло ве. Учи те љи и на став ни ци књи жев но-
сти им мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти јер нај бо ље по-
зна ју мо гућ но сти сво јих уче ни ка. По ред то га, би-
бли о те ра пе у ти би тре ба ло да са ми про чи та ју сва ки 
на слов ко ји пре по ру чу ју, ка ко би би ли си гур ни да 
ни су про пу сти ли не што ва жно.

2. Да ли књи га од го ва ра ин те ре со ва њу и 
уз ра сту уче ни ка?

Ве о ма је ва жно во ди ти ра чу на о то ме да се са-
др жи на књи ге по кла па са ин те ре со ва њи ма уче ни-
ка, ка ко би им др жа ла па жњу до вољ но ду го. Не ки 
на сло ви се мо гу пре по ру чи ти сви ма, без об зи ра на 
уз раст, док не ки дру ги од го ва ра ју са мо осо ба ма 
од ре ђе ног уз ра ста.

При ли ком ис тра жи ва ња ин те ре со ва ња уче ни-
ка, од ве ли ке по мо ћи мо гу да бу ду опи си раз во ја 
де це од стра не ра зних ауто ра. Та ко Гирл (Gi e hrl) 
раз ли ку је сле де ће фа зе деч јег раз во ја:

7-9 го ди на (За по чи ње ког ни тив ни раз вој де-
те та и из ра же на је по тре ба за ин тен зив ном со-
ци ја ли за ци јом. Деч јем ин те ре со ва њу од го ва ра 
ли те ра ту ра о вр шња ци ма, при че о жи во ти ња ма, 
ча со пи си и по пу лар но-на уч на ли те ра ту ра. Ни ка-
ко им не од го ва ра ју пу сто лов не при че и ре а ли-
стич ка хе рој ска де ла у ко јој је глав ни лик од ра сли 
му шка рац.)

9-12 го ди на – тзв. Ро бин зо но во раз до бље (Де-
ца има ју по тре бу да про ши ру ју зна ња ко ја сти чу у 
шко ли, те је ин фор ма тив но чи та ње за њих нај ин-
те ре сант ни је. Она же ле да упо зна ју не по зна те зе-
мље, биљ но и жи во тињ ско цар ство, кул ту ре ста рих 
на ро да. У овом раз до бљу је ка рак те ри стич на и по-
тре ба за до жи вља ва њем емо ци ја ко је ина че не ма ју 
у свом ис ку ству, те је бег у ли те рар ни свет ве о ма 
чест, на ро чи то за де вој чи це.)

13-17 го ди на (Раз до бље у ко јем по чи ње ин те-
ре со ва ње за кла сич ни ро ман и но ве ле. Де ца би-
ра ју шти во ко је од го ва ра њи хо вом емо ци о нал ном 
раз во ју. По тре ба за ин фор ма ци ја ма им је још увек 
емо ци о нал но обо је на.) 18

3. Да ли су ли ко ви до вољ но увер љи ви да би уче-
ник мо гао да се по и сто ве ти са њи ма?

Не ке књи ге мо гу да про бу де ма шту код љу-
ди, али да их у исто вре ме ли ше уви да ко ји је 

18  Кор не ли ја Ку вач-Ле ва чић, Раз вој и вр сте чи та ња, ти по ло ги ја чи та-
те ља с об зи ром на чи та ње ,,не књи жев них“ тек сто ва, http://www.azoo.hr/
ima ges/iz da nja/ci ta nje/03.html, (пре у зе то 16. 7. 2013).
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нео п хо дан да би би бли о те ра пе ут ски рад био успе-
шан. Та кве књи ге тре ба пре по зна ти и из бе га ва ти у 
те ра пи ји.

4. Да ли се у књи зи про блем ре ша ва на 
кре а ти ван, али и увер љив на чин?

С об зи ром на то да је је дан од глав них ци ље-
ва би бли о те ра пи је да ука же да је мо гу ће да се на 
раз ли чи те на чи не до ђе до из ла за из од ре ђе не не-
при јат не си ту а ци је, ва жно је да ју на ци књи ге то 
по сти жу на ори ги на лан на чин, ко ји де лу је ре ал но 
и увер љи во. То не зна чи да ће уче ни ци по ку ша ти 
да учи не не што пот пу но исто, али ће уви де ти да је 
ре ше ње мо гу ће и схва ти ће да по сто је раз ли чи ти 
при сту пи истом про бле му.

Ин ди ви ду ал ни рад – рад у гру пи
Да би се утвр ди ло да ли је за уче ни ка бо љи 

ин ди ви ду ал ни рад или рад у гру пи, нај бо ље је 
пред ло жи ти му да ура ди пси хо ло шки тест лич-
но сти. У овом слу ча ју пси хо ло зи мо гу да бу ду 
од из у зет не по мо ћи. Ин тро верт ни по је дин ци ће 
те шко мо ћи да се отво ре уко ли ко је при сут но 
мно го љу ди. На овај на чин мо гу ће је утвр ди ти и 
ко има скло но сти ка кон флик ти ма, те из бе ћи са 
њим груп ни рад.

По ред те ста лич но сти, ин тер вју мо же да бу де 
од зна ча ја при од лу чи ва њу о то ме да ли по је дин ца 
укљу чи ти у ин ди ви ду ал ни или груп ни рад. У школ-
ским би бли о те ка ма је бо ље про ба ти са ра дом са 
јед ним оде ље њем, из ви де ти си ту а ци ју и од лу чи ти 
да ли би не ко ме ви ше ко ри стио ин ди ви ду ал ни рад. 
Ве о ма је ва жно да уче ни ци би бли о те ра пе ут ски 
рад не до жи ве као још јед ну оба ве зу ко ју мо ра ју 
да оба ве, већ да то бу де ра зо но да ко јој ће се вр ло 
ра до при кло ни ти. Сто га би тре ба ло да има ју сло-
бо ду да уче ству ју у ди ску си ји он да ка да са ми осе те 
по тре бу за тим.

При пре ма ње гра ђе за чи та ње
По след њи ко рак у при пре ми би бли о те ра пи је 

је при ку пља ње ма те ри ја ла нео п ход них за рад. За 
школ ске би бли о те ке је ка рак те ри стич но да не ма-
ју мно го при ме ра ка јед ног на сло ва, или да ве о ма 
рет ко до би ја ју фи нан сиј ска сред ства за на бав ку 
но вих. У том слу ча ју, ако би бли о те кар уви ди да би 
не ка књи га би ла ве о ма зна чај на за рад са де цом, а 
не ма је у сво јој ко лек ци ји, мо же да ус по ста ви са-
рад њу са јав ном би бли о те ком и за тра жи од ње по-
зај ми цу од ре ђе них пу бли ка ци ја.

Фа за им пле мен та ци је

Увод не ак тив но сти
Увод не ак тив но сти су ва жне у би бли о те ра пиј-

ском ра ду. Њи хов циљ је да за ин те ре су ју по је дин-
це и да их при пре ме за чи та ње. Оне за ви се од при-
ро де гру пе или лич них осо би на уче ни ка, као и од 
вр сте про бле ма ко ји се об ра ђу је.

Ве жбе са на сло ви ма мо гу би ти од ко ри сти. Оне 
се од ви ја ју та ко што се од сва ког уче ни ка тра жи да 
ка же на шта га асо ци ра на слов књи ге и да на пи ше 
кра так са став о то ме. Уко ли ко на слов са др жи не-
ко име, мо гу се по ста ви ти спе ци фич на пи та ња, као 
нпр. да ли зна те не ко га ко се исто та ко зо ве, и шта 
ми сли те о ње му?

По ред ве жбе са на сло ви ма, од ве ли ке ко ри сти 
мо гу би ти и ра зна про блем ска пи та ња на ко ја се 
тре ба усред сре ди ти при ли ком чи та ња, а ко ја олак-
ша ва ју сам про цес раз у ме ва ња јер усме ра ва ју па-
жњу ка же ље ном прав цу.

Одво ји ти вре ме за чи та ње
Уко ли ко гра ђа ни је обим на, мо же да се чи та у 

учи о ни ци, би бли о те ци, ме ди ја те ци, кан це ла ри ји 
про фе со ра или на став ни ка. У су прот ном, пре по-
ру чу је се чи та ње код ку ће. Нео п ход но је во ди ти 
ра чу на да сва ко има до вољ но вре ме на за чи та ње. 
Уко ли ко не ко не стиг не да про чи та књи гу у од ре ђе-
ном ро ку, не тре ба га кри ти ко ва ти због то га, већ му 
да ти још ма ло вре ме на или до пу сти ти му да слу ша 
оне ко ји су књи гу про чи та ли. Би бли о те ра пи ја не 
сме да бу де на ме тљи ва, она се за сни ва на сло бод-
ној во љи по је дин ца и са мо та да мо же има ти пра ви 
ефе кат.

Уко ли ко би бли о те кар од лу чи да би би ло бо ље 
да се чи та на глас у би бли о те ци, ва жно је да та гра-
ђа бу де при ме ре ног оби ма, ка ко би де ци др жа ла 
па жњу до вољ но ду го. То чи та ње мо ра да бу де из-
ра жај но, ра зу мљи во и ја сно. Не ка да је ин те ре сант-
но да де ца са ма чи та ју текст, а за ни мљи во је и да 
до ђе по зна ти глу мац ко ји ће на нај бо љи на чин да 
до ча ра са др жи ну књи ге.

Одво ји ти до вољ но вре ме на за раз ми шља ње
Ве о ма је зна чај но да по сле чи та ња и иден ти фи-

ка ци је са ју на ком про ђе од ре ђе но вре ме ка ко би 
се раз ви ло кре а тив но и кри тич ко ми шље ње. Ни је 
до бро да се од мах на кон чи та ња зах те ва од де це 
да да ју сво је ми шље ње. Не ка да је до вољ но да за-
бе ле же са мо не ке основ не ми сли, па тек су тра дан 
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да о њи ма и го во ре. Јед на од фа за ства ра лач ког 
ми шље ња и је сте ин ку ба ци ја, ко ја под ра зу ме ва 
за стој у ре ша ва њу про бле ма, при че му осо ба још 
увек раз ми шља о ње му, иако то на пр ви по глед ни-
је очи глед но.

За вр шне ак тив но сти

За вр шне ак тив но сти су мо жда нај ва жни ји део 
би бли о те ра пе ут ског ра да и ту нај ви ше до ла зе до 
из ра жа ја спо соб но сти и ве шти не са мог би бли о те-
ра пе у та. Он мо же по ста ви ти сле де ћа пи та ња:

• „О че му се ра ди у при чи ко ју си про чи тао?“
•  „Мо жеш ли да из дво јиш глав не про бле ме о 

ко ји ма при ча го во ри? За што ми слиш да су то 
про бле ми?“

•  „Из двој глав не ли ко ве. Шта им се до го ди-
ло? Ка ко су се осе ћа ли због то га? Ка да си се 
ти та ко осе ћао? На ко ји на чин су се ли ко ви 
про ме ни ли у од но су на по че так? Шта би ти 
ура дио да си на њи хо вом ме сту? Да ли се и 

те би до го ди ло не што слич но? Ка ко си са тим 
иза шао на крај?“

• „О че му се за и ста ра ди у при чи? Шта са да 
ми слиш о њој?“

Ова кав раз го вор по ма же да се до ђе до од ре ђе-
них за кљу ча ка и нео п ход ног уви да ко ји је нај бит-
ни ји циљ би бли о те ра пе ут ског ра да. Ако он из о ста-
не, чи тав про цес гу би сми сао.

Вред но ва ње по стиг ну тог је од ве ли ког зна ча-
ја. Сам би бли о те ра пе ут мо же да за кљу чи ко ли ко 
је не ка књи га би ла од ко ри сти уче ни ци ма, а за ни-
мљи во је и од њих чу ти ути ске и ис ку ства то ком чи-
та ња. Од то га мо же да за ви си да ли ће се би бли о-
те ра пи ја ту за у ста ви ти, или је по треб на још не ка 
књи га ка ко би ефе кат био пот пун. С дру ге стра не, 
и за би бли о те ра пе у та је зна чај но да уви ди на ко ји 
на чин мо же да уна пре ди свој рад, шта би би ло до-
бро про ме ни ти, на шта по себ но обра ти ти па жњу и 
да ли је по треб на не ка до дат на еду ка ци ја ка ко би 
се из бе гле мо гу ће гре шке.
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The Implementation of Bibliotherapy in School Libraries

Abstract
This paper describes the implementation of developmental bibliotherapy in school libraries. The developmental bibliotherapy 
is any planned use of books carried out with the aim to infl uence the personal growth and development. It is particularly 
relevant to the work of school libraries and school librarians. Taking part in the upbringing and educational activities, school 
libraries and school librarians have the opportunity to signifi cantly infl uence the development path of a child,  by making 
a right book   available to a right person in the right moment. Therefore, schools and libraries should be the most important 
institutions in the implementation of bibliotherapy, and the task of a school librarian in this process should be to help each 
individual to fi nd his book. The proper use of bibliotherapy in school libraries is of great importance for the development of 
children. It can be treated as a creative approach to the works of literature, as a support to knowledge, as a recommendation 
for reading or reading with the assistance of school bibliotherapists, to whom bibliotherapy can help to increase the 
attractiveness of their profession and impose themselves to the society they serve and for the sake of which they exist.
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