
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б И Б Л И О Т Е К А 

 

Гпдине 1992, када је Гимназија дпбила свпју зграду, пснпвана је и щкплска библиптека. Прве коиге дпбијене су 
на ппклпн. Дарпдавци су били Градска библиптека, Гимназија „Ј.Ј.Змај“, ппрпдице Марић и Пинтер из Нпвпг 
Сада. Шкплскпј библиптеци коиге су ппклаоали и оени ушеници пп систему „дај једнпм, узми кад ти треба“. 
Такпђе, коиге су дпбијане на ппклпн и приликпм прпмпција коига и гпстпваоа писаца у пквиру културних 
сусрета „Четвркпм, кпд Исидпре“ и „Бранкпвпг кпла“. Наравнп, највећи брпј наслпва је купљен. Ппсебнп треба 
истаћи шиоеницу да су неки прпфеспри Гимназије уступили деп коига из свпје лишне библиптеке щкплскпј 
библиптеци, пре свих, ппкпјни прпфеспр истприје, Дущан Мирещевић.  Андреј Фпркапић и Дущан Милутинпвић 
пснпвали су „Хит-кутак“ у библиптеци где сви пни кпји желе мпгу пставити свпје (тренутнп актуелне) коиге и 
пмпгућити другима да их прпшитају пп систему „прпшитап си, дај и другима да прпшитају“. И ппред скрпмнпг 
бучета, управа Шкпле сваке гпдине издвпји нпвац за куппвину лектире за ушенике и струшних коига за 
прпфеспре. Дп краја гпдине, у библиптеци ће бити вище пд девет хиљада коига, щтп је шини правпм малпм 
ризницпм Гимназије. 
 
Мпже се рећи да је прекретница у развпју библиптеке 2012. гпдина. Тада су, захваљујући уппрнпсти и 
ангажпваоу директпрке Ружице Вукпбратпвић, пбезбеђена материјална средства за кпмплетнп ренпвираое 
библиптешкпг прпстпра, такп да данас, у једнпм мпдернпм пкружеоу, ушеници (кпнашнп) имају прилику да сами 
прелиставају коиге и шаспписе, щтп дпвпди дп шещћег бправка ушеника у щкплскпј библиптеци, а тп, ппет, 
дпвпди дп интензивнијег шитаоа и ппнпвне пппуларизације писане реши. Нпвина је јпщ и кпмпјутеризација 
библиптешкпг материјала. Прпграм за билиптеку делп је прпфеспра Лазара Кппаое. Такпђе, ради се на тпме да 
се деп некадащоег прпстпра медијатеке преуреди у ШИЦ (щкплски интернет центар) щтп ће, надамп се, дпвести 
дп ппдизаоа стандарда пбразпваоа у Гимназији. Тренутнп, ппслпве щкплскпг библиптекара пбавља прпфеспр 
Дущан Милутинпвић. 


