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„ОСТАТИ РАВНОДУШАН ПРЕМА КЊИЗИ ЗНАЧИ ЛАКОМИСЛЕНО ОСИРОМАШИТ
И
СВОЈ ЖИВО
Т
““

Иво Андрић

У на шој школи, поред редовне наставе и свих других видова активности везаних за
процес образовања и васпитања,
у дворишној згради, некадашњој Градској
библиотеци,
постоји и школска библиотека.
Градс
ка библиотека се давних
70-их година прошлог века преселила у леп и велики простор у центру града, а нашој
школи је остала традиција да се тај простор и даље користи за смештање, чување и, ш
то је најважније, коришћење књига. Библиотека располаже библиотечким фондом од
преко 14 хиљада књига.
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Mогу наћи књиге које су неопходне за обраду домаће лектире, уџбеници за све
предмете, готово свих издавача, наставничка литература, часописи, литература на
страним језицима, речници, монографије, енциклопедије...

Сваке године посета Сајму књига прилика је да се обогати књижни фонд, како за
ученике, тако и за наставнике. Наша школа је посебно поносна на богат фонд књига
којим, одређеном пригодом, награђује своје ученике. Поред постојећих књига, старих и
новокупљених, у школској библиотеци спроведена је добровољна акција прикупљања
књига, која још траје. Одзив ученика који су поклонили своје прочитане књиге је
добар.Од ове школске године, наша библиотека се проширила још једном просторијом
која се користи као читаоница. Читаоница је од великог значаја оним учеицима чије је
интересовање за писану реч велико. Не само што ученици у тој просторији могу да читају
књиге, које се, по правилу не износе изван библиотеке, него време проведено ученици
користе и за учење или писање домаћих задатака.

Број уписаних ученика у школску библиотеку и оних који су обновили упис за ову
школску годину, износи, до сада, 124. Како су наши „прваци“ већ овладали писањем и
читањем, надамо се да ће се и они прикључити старијим ученицим
а, учлањеним у школску библиотеку, и тако, уз књигу, обогаћивали и употпуњавали
естетски доживљај.

Поред домаће лектире, најчитаније су књиге тинејџерске литературе коју је на Сајму
књига у октобру прошле године набавила и наша библиотека. То су књиге Мегин Кебот
(„Принцезин поклон“, „Припрема за принцезу“), Кетрин Лем („Упомоћ! Моја породица ме
излуђује“,
„Упомоћ, Пустите ме одавде“, „
Живот према Алекси“,
и „Девојке су са Сатурна, а момци са Јупитера“). Такође, врло читане су наше народне
приповетке, бајке и басне. Најмлађи се
опредељују за Андерсенове бајке и бајке браће Грим. И даље велику пажњу привлаче
књиге „Атлас свемира“, „Невероватни мекушци“, „Невероватне птице“, „Невероватни
инсекти“, речници, „Енциклопедија српског народа“, „Велика енциклопедија историје“ ,
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„Мала Просветина енциклопедија“...

Ако бисмо, ипак, издвојили само једну, најчитанију књигу, то би била, свакако, ванредно
лепа и корисна књига, „Књига за Марка“, наше познате књижевнице Светлане
Велмар-Јанковић.

Поштовани ученици, дружење с књигом учиниће вас срећним и бољим људима јер су оне
извори истине, мудрости, знања, лепоте и капије будућности. Библиотекарка Божица
Живановић

„Три дана немој читати књиге и твоје речи ће изгубити лепоту“.

кинеска пословица
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