
Наш школски библиотекар – наш водич
кроз чаробни свет књига

Живимо у савременом друштву. Користимо нове технологије. Школске библиотеке
постају модерни медија-центри, где коришћењем интернета лако приступамо
књигама које нас занимају. Школски библиотекар промовише један сасвим нови
модел савремене школске библиотеке, како би њени садржаји привукли што више
младих корисника и повели их у чаробни свет књига, у складу са савременим,
информатичким светом у коме нове генерације одрастају.

Школски библиотекар ради у два одвојена света: један је стара библиотека, са
штампаним књигама, од којих ученици највише изнајмљују лектиру, а други је нова
библиотека која користи савремене технологије и електронске медије. И ма колико
та два света била различита, подједнако су важна за будуће читаоце. А школски
бибилиотекар је увек ту да нас уведе и у штампани и у електронски свет књига. Да
нам пружи нова сазнања и нове информације. Да нам помогне да овладамо
вештинама читања и учења током целог живота. Школски библиотекар има задатак
да код сваког он нас развије креативну и стваралачку машту. Помаже нам да на
најбржи начин дођемо до жељене књиге и да се читајући културно и друштвено
развијамо. Захваљујући свом искуству, препоручује нам књиге у складу са нашим
могућностима и интересовањима. Његова мисија је да читањем књига развијамо
писменост и тако израстемо у образоване људе. Његов циљ је да код нас, младих
људи, ствара и шири културу, да развија нашу потребу за читањем. Без обзира што
су школске библиотеке често веома мале просторије, улога библиотекара који
ради у њима је велика. Он несебично прикупља, чува и даје информације везане
за књиге. Доприноси културној и језичкој писмености, помаже да се очува језик.

Школски библиотекар има веома важну улогу у савременој школи, јер библилотека
треба да буде укључена у савремене информационе системе и да заузима
централни простор за учење и праћење наставе. Библиотека више није само место
где ћемо узимати књиге разних писаца, већ мора бити опремљена књигама и
информацијама из свих предмета. Она је данас мултимедијални центар, извор
нових знања, неизоставан сегмент за стално учење, усавршавање и развијање
критичког мишљења. Школа више није само место где се преносе знања, већ и
место где се оспособљавамо за доживотно учење и усмеравамо да достигнемо
животне циљеве. Да бисмо све то постигли битно је да стекнемо навику да целог
живота читамо, а школски библиотекар нам помаже да ту навику развијамо.

Читајући усвајамо нова знања, проналазимо одговоре на разна питања, упознајемо
свет око себе и постајемо бољи људи. Школски библиотекар има велики допринос
да нас уведе у чаробни свет књига у коме развијамо нашу машту и таленте,
проналазимо образац правих вредности и лепог понашања.
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