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Zašto budućnost ovisi o školskim 
knjižnicama, čitanju i viziji ? 

 
 
Čitanje mora biti užitak, jedna od najvažnijih stvari koje možemo učiniti, ali 
moramo razumjeti što su školske knjižnice i školski knjižničari. Zašto je 
korištenje naših zamisli i pružanje usluga za korištenje školske 
knjižnice  naša obveza svim učenicima i društvu za budućnost? 
 
Školski knjižničar je vizionar, autor sna o čuvanju vizije o čitanju. Interes mu je  da 
učenici čitaju, da buduće generacije ljudi čitaju, da školske knjižnice i školski 
knjižničari ostanu i pomažu u poticanju ljubavi prema čitanju, da se sačuvaju 
strast i užitak, sanjarenje u knjigama, da se sačuvaju mjesta u školama koja će im 
to omogućiti.    
Pristrani smo po pogledu čitanja i ljubavi prema knjizi. Pružamo učenicima 
jednaku šansu da postanu čitatelji. Potičemo čitanje, mijenjamo stvarnost, 
mijenjamo budućnost usmjeravajući naše učenike na ono što trebaju čitati- jer 
čitanje mijenja sve: podržava pismenost, knjižnice i pojedince.  
Tu promjenu, taj čin čitanja, tu ljubav prema knjizi i čitanju, usaĎuje u svoje 
učenike školski knjižničar. U školskim knjižnicama čitanje mora biti veće i bolje- 
čitanje koje predviĎa budućnost. Bitna je korelacija, a bit korelacije je u 
jednostavnosti, otkrivanju nečega što možeš učiniti, što možeš predvidjeti, 
planirati za bolju budućnost. 
 
Ne može se reći da je lako naučiti čitati, a čitanje je ključno. Ono ima dobre strane 
-  prisiljava nas da okrenemo stranicu, saznamo nove riječi, saznamo ono bitno, da 
razmišljamo o završetku, o nastavku. Čitanje je pismenost. Pismenost je vizija. 
Vizija koju u srcu nosi školski knjižničar u otkrivanju da je čitanje samo po sebi 
ugodno i da je svijet čitanja sam po sebi pismenost. Danas su riječi važnije više 
nego što su to ikad bile. Riječi školskog knjižničara u post-pismenom svijetu. Dok 
svijet ulazi na web, školski knjižničar putuje svijet riječima, slijedi komunikaciju, 
edukaciju, potrebu da shvatimo ono što čitamo. Koliko učenika nije moglo 
pročitati školske lektire? I zasigurno nije moglo čitati za užitak?  
Ljudi koji ne razumiju ne mogu razmjenjivati ideje, posjedovati znanje, ne mogu 
meĎusobno komunicirati. Podizati pismenu djecu jest omogućiti im čitanje dajući 
im pristup knjigama u odreĎenom, školskom  prostoru, prostoru školske knjižnice 
potičući ih na čitanje, nudeći im knjigu i ugodno djelovanje knjige.  
 
Postoje li loši autori za djecu? Vole li sva čitati ? Možda ne vole čitati, ali vole 
istraživati. Različiti su. Odrasli lako mogu uništiti njihovu volju za čitanjem, jer 
smatraju  da čitaju pogrešnu knjigu, ono što ne bi trebali čitati.  Školska knjižnica 
je mjesto istraživanja.  Iz vizije  koja se nekome ne  sviĎa  ako  u knjižnicu  uĎe  
učenik i traži  strip za čitanje  ( a ne školsku lektiru) –  školski knjižničar pronaći 
će  put do drugih knjiga koje bi u budućnosti mogao čitati. Ljubav prema knjizi i 
čitanju treba njegovati. Lako ju je uništiti zaustavljanjem onog čitanja u kojem 
djeca uživaju.  Često,  čitanjem ''dosadne'' lektire završavaju generaciju u uvjerenju 
da je čitanje dosadno ili neugodno. Dobra namjera, ponekad može biti dvosjekli 
mač. Potrebno je učenike upoznati sa ljestvicom za čitanje  koje će ih premjestiti 
korak po korak u pismenost. Treba ih naučiti da sami stvaramo svoj svijet 
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koristeći svoju maštu. Naučiti ih da  svijet gledamo različitim očima.  Naučiti ih da  
ćemo kroz knjigu i čitanje osjetit druge svjetove i naučiti ono što možda nismo 
znali,  posjetiti ona mjesta na kojima  nikada nismo  bili ili ih nikada nećemo moći  
vidjeti.  Naučiti ih  da postoji  svijet o kojem  ne bismo inače znali- bez knjige  i 
čitanja i da se iz tog drugog svijeta vraćaš kao drugi čovjek, čovjek koji zna i osjeća, 
stvara svoj novi svijet i život, donekle promijenjen.  
Što se promijenilo?  
Kada se, nakon čitanja,  vratiš u svoj svijet, ti si netko drugi, netko obrazovaniji, 
netko pismeniji. Netko tko vidi i osjeti da stvari mogu biti različite, da je važno da 
čitaš, da učiš, da se obrazuješ, da stvaraš svoj put, svoj novi svijet, svoj novi pogled, 
veći i bolji od onoga u kojem jesi.  To je ono što se promijenilo u tebi. Vizija. 
UviĎaš da stvari mogu biti bolje.  Ako priuštiš tu stvarnost čitanja,  taj privremeni 
bijeg u knjigu, u svijet čitatelja, to je put za otvaranje vrata i put koji ukazuje da 
ideš u pravom smjeru. To nije znanstvena fantastika, to je stvarnost čitanja, 
vještina i znanje koje školski knjižničar može iskoristiti za bijeg iz iluzije u 
stvarnost, za bolju budućnost, za generacije učenika koje neće čitanje smatrati 
dosadnim, već korisnim. On će iskoristiti mogućnost da se učenik,  sutra formiran 
čovjek,  u sve knjižnice svijeta vraća i gradi svoj put kroz katalog knjižnice,  

tražeći knjige koje prerastaju iz dječjih knjiga u knjige za odrasle- jer čitanje 
je postalo stvarnost, ispunjenje vizije.  
 
Školski knjižničar poštuje  knjigu i čitanje. Njegov posao nije mehaničko pružanje 
posuĎene knjige. On obrazuje, educira, informira. Radi se o procesu potpore 
obrazovanju, o procesu stvaranja sigurnog prostora u pristupu informacijama (koji 
završava odlaskom iz škole).  Školski knjižničar  pomaže na putu slobode čitanja, 
slobode ideja, slobode komunikacije, pomaže u vraćanju čitatelja u knjižnice. 
Prava informacija ima ogromnu vrijednost. U školskim knjižnicama cijena za 
pravu informaciju je nenaplativa. U svijetu globalne ekonomije, usluga vrijednosti 
prirode prave informacije je neprocjenjiva. To je izazov za koji je potrebna pomoć  
za usmjeravanjem. Školsku knjižnicu ne treba percipirati kao policu knjiga . Knjige 
postoje i u digitalnom obliku, ali potrebna je pomoć školskog knjižničara pri 
kretanju tih informacija. Školske knjižnice su mjesta na koja učenik može doći za 
potrebu prave informacije, za potrebu cjeloživotnog učenja. Školski knjižničar je 
potpora nastavnom procesu, prisutan i na raspolaganju, pomoć učenicima da 
plove u pravom smjeru,  prirodi prave, globalne informacije. Bit informacije nije 
samo u fizičkoj knjizi na polici školske knjižnice već i u dostupnosti e-knjige, audio 
knjigama, DVD i web sadržajima, Internetu. Zbog čega, onda, zatvarati školske 
knjižnice? Zatvarati mogućnost boljeg obrazovanja, stvaranja informacijski 
pismenog naraštaja?  Nije li to svrha društva i agenda budućim generacijama? Zar 

školska knjižnica nije mjesto koje je repozitorij informacija i koje daje svakom 
učeniku jednak pristup? To je prostor zajednice. Mjesto sigurnosti. Utočište. 
U svijetu teksta,  e-pošte, pisanih informacija pismenost je važnija nego ikad 
prije. Moramo čitati, moramo znati pisati, moramo imati globalne graĎane 
koji znaju što  čitati:  shvatiti nijanse čitanja, čitati sa razumijevanjem, čitati 
iz ugode. Stoga su školske knjižnice vrata budućnosti koja se ne bi trebala 
zatvoriti kao ušteda lokalnih proračuna. Budućnost ne treba krasti da bi se 
platila sadašnjost. Vrata Školskih knjižnica trebaju uvijek biti otvorena. 
Otvorena za budućnost naših generacija za koje imamo odgovornost. 
Cijeniti školsku knjižnicu znači podržavati ju.   
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Naša djeca, učenici školskih knjižnica, u budućnosti ne smiju biti manje 
informacijski pismeni od nas. Ne smiju biti manje sposobni kretati se u 
svijetu informacija i mogućnosti da promijene svijet u kojem odrastaju, ako 
su njime nezadovoljni. Knjige i čitanje su odgovor na mnoga pitanja i svijet 
u nastajanju. Obveza školskih knjižničara je da pokazujemo taj svijet, da 
pokazujemo da je čitanje dobro, da ono može postati zadovoljstvo i način 
kako da naučimo lekciju izgraĎivanja budućnosti na sebi koristeći učenje 
iznova i uvijek iznova. Informacijska pismenost, otkrivanje značenja riječi, 
njihove implementacije, jasne komunikacije, ideja, značenja kreativnosti, 
istraživački rad u školskoj knjižnici- nije mrtvi jezik. To je jezik koji teče, koji 
se dešava i koji traje. To je jezik potrebe učenika koji treba poštivati i 
uvažavati.  Istina nije u onome što se dogaĎa, već ono što nam govori o tome 
tko smo. Imamo obvezu da učenike pretvorimo u čitaoce koji odlaze. 
Čitanjem im moramo dati snagu kao oružje mudrosti da govore o starima 
koje su naučili u kratkom boravku u školskoj knjižnici, da se ne mogu 
nikada zaustaviti u čitanju.  
 
I nakon svega, postavlja se pitanje treba li uopće odgovor na prethodno pitanje: 
Zašto budućnost ovisi o školskim knjižnicama, čitanju i viziji.  
Jednostavno trebamo shvatiti i priznati da školski knjižničari rade važan posao, 
posao od kojeg ovisi budućnost mnogih generacija koje prođu kroz Školsku knjižnicu.  
Političarima i onima koji ne shvaćaju značenje školskih knjižnica i ne razumiju 
njezinu vrijednost, imamo obvezu reći što želimo u očuvanju vrijednosti 
informacijske pismenosti i čitanja. Podići svoj glas  u ostvarivanju učeničkih i 
građanskih prava i vrijednosti  u očuvanju i zaštiti znanja i poticanju 
pismenosti posredstvom Školskih knjižnica.   
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