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Сажетак
У недостатку програма за децу у Америчком кутку, професор енглеског језика и библиотекар овог 
културног центра/библиотеке осмислили су више креативних радионица за учење енглеског 
језика. С обзиром на то да су се показали као веома успешни, ови програми су имали прилику 
да буду представљени на ELF (English language fellow) регионалној конференцији у Мађарској, 
јануара ове године.

Кључне речи:
Амерички кутак, деца и библиотеке, креативне радионице, програми у библиотеци

Амерички кутак 
представља спој библи-
отеке и културног 
центра, основан да 
допринесе културном 
разумевању Србије и 
Сједињених Америчких 
Држава. Кутак у Београду 
основан је 16. маја 2003. 
године, а библиотеке овог 
карактера постоје у још 
седам градова Србије 
(Суботица, Нови Сад, 
Крагујевац, Ниш, Врање, 
Бујановац и, отворен 
марта ове године, Нови 
Пазар). Амерички кутак 
из Београда је заједнички 
пројекат амбасаде САД, Библиотеке града Београда и 
Дома омладине. Од октобра 2006. године је пресељен 
у Дом омладине, где добија већи и за њега посебно 
адаптиран простор.

Имајући у виду да се програми Америчког кутка 
заснивају искључиво на раду волонтера, њиховим 
идејама и слободном времену, ова библиотека/
културни центар се може похвалити са више од 
петнаест различитих радионица. Скоро сваког дана 
се одржавају по два програма, док је у плану и више од 
тога. Знајући да једина врста радионице која постоји 
јесте за одрасле, Џејми Вајлер (Jaime Weiler), професор 
Филолошког факултета Универзитета у Београду, и 
Ана Торма, библиотекар Америчког кутка, дошле су 

на идеју да осмисле и воде 
радионице за децу. Оне за 
циљ имају да на креативан 
начин подстакну учење 
енглеског језика.

Најактивнији је сва-
како прогам за децу 
који постоји од августа 
2008. године. Иако су 
на првој радионици 
учествовала два детета, 
већ на следећој број се 
удвостручио. Додатним 
промовисањем рада Кут-
ка и гостовањем у ТВ и 
радио емисијама, програм 
се проширио и постао 
један од најпосећенијих. 

Данас долази више од 25 деце (узраста од 5 до 10 
година) и тај број још увек има тенденцију раста. 
Добар извор додатне помоћи у раду могу бити нпр. 
студенти енглеског језика и књижевности којима 
би волонтирање представљало значајно искуство. 
Посебно смо поносни на чињеницу да ова врста 
пројекта спаја малишане различитих националности 
и порекла на креативан, забаван и едукативан 
начин. Додатни фактор, који чини наш програм 
интересантним, јесте чињеница да не представаља 
типичан курс енглеског језика, већ је сваки час 
целина за себе. Пропуштањем појединих радионица, 
деца не губе у процесу проширивања знања овог 
страног језика, већ га само допуњују оним које 

Кутак за децу
Дечји програми Америчког кутка из Београда 

Радионица за децу у Америчком кутку у Београду
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добијају у својим школама. Треба напоменути да 
су сви програми бесплатни, што додатно привлачи 
родитеље да се одлуче за наш културни центар.

Свакако најпопуларнији програм је “Fun Time 
for Kids”, који се одржава понедељком. Замишљен је 
тако да деца уз читање прича науче и побољшају своје 
знање енглеског језика. Након упознавања са новим 
вокабуларом и самом причом, деца имају прилику да 
кроз додатну активност у виду уметничког пројекта 
(cra�ing) испоље своју креативност. Сваки месец или 
период је везан за одређену тему, тако да би књига и 
све активности биле повезане у једну целину. У складу 
са тим концептом, октобар је био посвећен Ноћи 
вештица (књиге су биле те тематике, док је креативни 
део био нпр. прављење бундеве и слепих мишева 
као украса), а последње теме које смо обрађивали 
везане су за пролеће. Програм је првенствено на 
енглеском језику, док се српски користи једино у 
раду са најмлађом децом. На тај начин, деца не само 
што проширују свој речник, већ и стичу лагодност 
да га користе пред својим вршњацима у нетипичној 
атмосфери учионице. Подстичу се да учествују и 
изражавају своје мишљење, али и да развијају вештину 
слушања и тимског рада.

Радионица ”Writing for young beginners“ 
организована је у марту. Деца су подељена у две групе, 
не нужно по узрасту, већ по нивоу знања енглеског 
језика. Млађа група би више одговарала онима који 
тек уче да препознају гласове, пишу и спелују енглески 
алфабет, као и основне речи. Кроз једноставније 
структуре, деца проширују свој речник и свест о 
енглеском језику. У циљу прилагођавања програма 
узрасту детета и његовој концентрацији, саставни део 
учења су вежбе и игре које укључују тактилне, аудио 
и визуелне активности, а које помажу учвршћивању 
знања наученог без обзира да ли се ради о правилном 
начину писања одређеног слова или саме речи.

Старија група је окренута основама писања есеја 
и прича. Преокупација је развијање идеја ученика, 
садржаја текста, организације и изражавања, а тек 
након тога, граматика и прецизност спеловања. Те 

вежбе ће свакако допринети процесу писања и на 
матерњем језику детета, а не нужно на енглеском.

Јануара 2009. године, Амерички кутак је добио 
прилику да представи своје дечје програме на ELF 
(English Language Fellow) регионалној конференцији у 
Печују (Мађарска). Учесници су, поред библиотекара 
Америчких кутака из региона, били професори 
енглеског језика чији је то матерњи језик. Посебан 
моменат представљен на овом семинару је одржавање 
радионица у самој библиотеци и привикавање деце 
на такву врсту окружења као саставног дела њиховог 
образовања. То је резултирало све већим бројем 
полазника, као и знатно већим обимом задуживања 
дечје литературе, од како постоје програми овог 
типа. Природан пратилац тога је и заинтересованост 
родитеља за библиотеку и програме за усавршавање 
енглеског језика. Подједнако битна идеја која је 
представљена јесте пример веома успешног спајања 
професије предавача страног језика и библиотекара, 
применљивог не само на библиотеке као институције 
културе.

Утисци и повратне информације које добијамо 
од деце и родитеља су веома битни за креирање 
будућих програма и прилагођавање постојећих. Иако 
је потребно доста планирања и труда, постављени 
стандарди пружају мотивацију за будуће пројекте. 
Један од њих је летњи програм читања који ће 
имати за циљ да стимулише децу да за време летњег 
распуста наставе да активно посећују библиотеку. 
Такмичећи се са својим вршњацима, добијаће бодове 
за сваку прочитану књигу. То не мора да значи да ће 
само најактивнији добијати награде, већ да ће некима 
бити потребно више времена да их освоје. Знајући да 
број посета током лета генерално опада, ова идеја се 
може, наравно, применити и на одрасле кориснике 
библиотека.

Програм Америчког кутка доступан је на сајту 
www.americancorners-sam.net, а већина фотографија 
снимљених на нашим радионицама се може наћи на 
www.picasaweb.google.com/ac.belgrade.

Abstract 
Reason why English language professor and librarian of American corner Belgrade came to an idea 
to run several creative workshops for learning English language is because this cultural center/library 
had only programs for adults. These programs showed as very successful and this January they had 
chance to be presented at ELF (English language fellow) regional conference in Hungary.
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