
Назив програма:  
Едукативна радионица 

„Мотивисани библиотекари покрећу свет” 
  

Садржај, активности, циљеви: 
Мотивисани библиотекари су неопходна карика у постизању добрих резултата рада, 

извор су креативности и уношења иновација. Зато је акценат овог програма стављен на 

стицање вештине мотивисања. 

Мотивација ће бити разматрана у контексту три поља: личне мотивације, узора у 

другима, као и организационе климе библиотеке. Теоријски део сваког сегмента 

радионице биће праћен искуственим вежбама, примерима и идејама за мотивисање у 

иностраним и домаћим библиотекама. 

 

Истраживање личне комбинације мотиватора 
Библиотекари ће имати прилику да кроз следеће тестове и вежбе освесте своје место у 

каријери, библиотеци, као и природу мотиватора према Масловљевој теорији 

хијерархије мотива. Тест: Шта ме највише мотивише? Искуствене вежбе: Која реч ме 

најбоље одређује? Ко је мој узор (херој) у библиотекарству? Где сам стао на криви 

развоја каријере (успони и падови)? Која је моја мисија у библиотеци? Драјвери (Буди 

савршен, Труди се, Удовољи другима, Пожури и Буди јак) као несвесни мотиватори у 

раду (трансакциона анализа). Библиотекари ће добити идеје и смернице за побољшање 

радних перформанси кроз искуства успешних људи - животне навике успешних људи. 

    

Како мотивисати себе и друге? 
У овом сегменту библиотекари ће сазнати шта је унутрашња (интринзична) мотивација 

и зашто је боља од спољашње (екстринзичне), зашто је важна персонализација и на које 

начине могу бити мотивисани библиотекари (у складу са Масловљевом теоријом). 

Дискутоваће се нa неколико релевантних тема: „могу да мотивишем сваког 

библиотекара”, „новац је успешан мотиватор”, „страх лако покреће библиотекаре”, „знам 

шта мене мотивише, зато знам шта мотивише друге” и „задовољнији библиотекар боље 

извршава радне задатке”. 

Интринзична мотивација базирана је на жељи да се ствари раде зато што су нам битне, 

јер нам се свиђају, јер су нам занимљиве и јер су део нечег важног. У основи интринзичне 

мотивације су: аутономија, мајсторство и сврха, жеља да управљамо својим животом, да 

будемо бољи у ономе што радимо и да радимо у сврху која превазилази нас саме. 

Персонализација је посвећивање пажње сваком библиотекару посебно и познавање 

његових личних интересовања и преференција. Сваки библиотекар има своју 

комбинацију мотиватора која га покреће на максималну ангажованост и допринос 

пословању библиотеке. Зато награда има смисла, ако је у складу са мотивацијом и ако 

истиче важност мотивисаног библиотекара. 

Биће речи о експерименту и ефекту познатом као Хоторн ефекат, који поставља важност 

мотивационог дејства међуљудских односа на радном месту изнад новца као мотиватора. 

Указаће се на утицај сигурности (искуство, обученост) у обављању посла, међусобног 

поверења библиотекара и руководства библиотека, и задовољства послом. Биће 

представљени примери и идеје за мотивисање библиотекара из страних библиотека. 

     

Уметност постављања циљева 
Указаће се на важност навике постављања циљева. Биће понуђене алатке за успешно 

постављање циљева: SWOT анализа личних предности и слабости библиотекара, као и 



могућности и претњи из окружења (библиотека). Истаћи ће се битни аспекти SMART 

циљева. 

 

Мотивисани и креативни библиотекари покрећу библиотеке     
Креативност је снажан мотиватор, а мотивисање библиотекара учешћем у доношењу 

одлука или давању предлога за рад библиотеке може бити врло позитивно. Библиотекари 

ће испробати вежбу за буђење креативности кроз причање прича (storytelling). 

 

Подела искуства са радионице 
На крају радионице, библиотекари ће имати прилику да искажу шта им се допало, а шта 

није. Попуњавањем анонимне анкете, оцениће радионицу квантитавно (бројем 1-5) и 

квалитативно, кроз критику и коментаре. Моћи ће да предложе тему за неку наредну 

радионицу. 

 

------------------------------------------- 

Аутор и водитељ: Јелена Јовин, библиотечки информатор и психолог 

 

Циљне групе: Библиотекари, књижничари и запослени са другим стручним 

компетенцијама у библиотекама. 

 

Број бодова / Време трајања: 4 бода / 4 сата (са паузом од 30 мин) 

 

Број учесника: Оптимално до 15 (максимално 20) 

 

Простор и технички услови: Учионица у БМС (или просторија у некој од матичних 

библиотека у Србији која садржи столице, рачунар, пројектор и платно). 

 

 

 
Извор: Catracalivre.com.bra 


