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САРАДЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦА
С УДРУЖЕЊЕМ ВЕЛИКИХ ПОРОДИЦА СУБОТИЦЕ „СМАЈЛ”
Сажетак:
Прилагођавајући се савременим токовима и потребама својих корисника Градска
библиотека Суботица је проширила понуду својих програма. У остварењу ове мисије Дечје
одељење суботичке библиотеке сарађује с више различитих друштвених организација
међу којима је и Удружење великих породица Суботице „Смиле” коју овом приликом
представљам. У време „беле куге” када се у Војводини алармантно указује на негативну
стопу природног прираштаја од посебне важности је деловати и у овој области. Сарадња
Градске библиотеке Суботица и Удружења „Смиле” започета је одмах по оснивању
удружења 2010. године. С обзиром на заједнички интерес међу којима је и остваривање
права на информације, културни и сваки други развитак бројних породица али и развијање
културе читања и друго, током протеклих пет година заједнички су организоване бројне
активности од којих ће неке бити представљене у раду. Реализовани програми имају за
циљ подстицање креативности код деце, остваривање једнаких услова за целоживотно
учење и развијање одређених вештина све кроз забаву и игру стварајући при томе
читалачке навике. Сарадњом суботичке библиотеке и удружења „Смиле” постижу се
жељени резултати на обострано задовољство те се деци омогућује креативно детињство.
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Helena Omerović, diplomirana bibliotekarka
Gradska biblioteka Subotica
helenaomerovic@gmail.com

SARADNjA GRADSKE BIBLIOTEKE SUBOTICA
S UDRUŽENjEM VELIKIH PORODICA SUBOTICE „SMILE”

Sažetak:
Prilagođavajući se savremenim tokovima i potrebama svojih korisnika Gradska biblioteka
Subotica je proširila ponudu svojih programa. U ostvarenju ove misije Dečje odeljenje subotičke
biblioteke sarađuje s više različitih društvenih organizacija među kojima je i Udruženje velikih
porodica Subotice „Smile” koju ovom prilikom predstavljam. U vreme „bele kuge” kada se u
Vojvodini alarmantno ukazuje na negativnu stopu prirodnog priraštaja od posebne važnosti je
delovati i u ovoj oblasti. Saradnja Gradske biblioteke Subotica i Udruženja „Smile” započeta je
odmah po osnivanju udruženja 2010. godine. S obzirom na zajednički interes među kojima je i
ostvarivanje prava na informacije, kulturni i svaki drugi razvitak brojnih porodica ali i razvijanje
kulture čitanja i drugo, tokom proteklih pet godina zajednički su organizovane brojne aktivnosti
od kojih će neke biti predstavljene u radu. Realizovani programi imaju za cilj podsticanje
kreativnosti kod dece, ostvarivanje jednakih uslova za celoživotno učenje i razvijanje određenih
veština sve kroz zabavu i igru stvarajući pri tome čitalačke navike. Saradnjom subotičke
biblioteke i udruženja „Smile” postižu se željeni rezultati na obostrano zadovoljstvo te se deci
omogućuje kreativno detinjstvo.
Ključne reči: Gradska biblioteka Subotica, Udruženje velikih porodica „Smile”, kreativno
detinjstvo, saradnja, kultura čitanja.
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COOPERATION BETWEEN CITY LIBRARY SUBOTICA
AND ASSOCIATION OF LARGE FAMILIES OF SUBOTICA
“SMILE”

Summary
Adapting to modern trends and needs of its users, City Library Subotica has expanded the range
of programs. In accomplishing this mission, Children department cooperates with various social
organizations including the Association of Large Families of Subotica “Smile”. It is highly
important to react because of the negative rate of natural increase in Vojvodina . Immediately
after the Association was found in 2010, cooperation between City Library Subotica and “Smile”
started. Over the years, a number of different activities were organized by clubbing together, in
order to achieve cultural and every other development of numerous families including creating
of reading culture. The goal of these programs are to encourage creativity, implementation of
equal rights, lifelong learning for children and developing special skills, creating reading habits
trough fun and game. This cooperation allows creative childhood and the results are evident.
Keywords: City Library Subotica, Association of Large Families of Subotica “Smile”., creative
childhood, cooperation, culture of reading.
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