
БИБЛИОТЕКА(1)

Пољопривредне школе са домом ученика, Футог

Од свог оснивања, наша школа није имала библиотеку, ако имамо на уму оно што сам

појам(2) означава. Школа је поседовала одређени књижни фонд, који је био невелик и подељен на
наставнички и ученички. Наставнички фонд чиниле су стручне књиге и приручници за наставу, док је
други, ученички, обухватао школске лектире и мањи број књига из белетристике. Књиге намењене
наставницима су се налазиле у тадашњој великој зборници на спрату, а књиге за ученике у учионици
и издавале су се само током одмора. Евиденција задужених књига сводила се на веома непоуздан
принцип, нека врста интерно успостављеног система. То се показало као недовољно ефикасан и
сувише произвољан метод пословања.

Књиге су се читале и у таквим условима. У октобру 1996.године је, на иницијативу проф.
српског језика и књижевности Јасмине Ровчанин, покренут низ акција чији је крајњи исход био
оснивање прве праве школске библиотеке. Библиотека је добила свој простор и почела је да ради
као права библиотека у складу са прописима библиотечког пословања.

Свечано отварање и рад школска библиотека отпочиње 22.октобра 1996. године, у просторији
на спрату главне школске зграде, са затвореним књижним фондом и одвојеним простором за
читање. Најзад у адекватном простору и са адекватним намештајем потребним за ову делатност,
школска библиотека је отпочела и са применом савремених принципа библиотечког пословања:
формиране су инвентарне књиге, уведен је УДК систем, извршен је отпис оштећених књига, као и
оних којима се изгубио траг током ранијег система евиденције. Почиње се и са електронском
обрадом података . Фонд књига се све више попуњавао новим насловима и то редовно.

Школска библиотека је током школске 2008/09. године пресељена у приземље Главне зграде,
у велику и лепу просторију, до тада једну од најлепших учионица барокног дворца. Ова просторија је
савим одговарала захтевима школске библиотеке, не само по својој импозантној величини и
могућностима да се занимљиво и пригодно уреди, већ и по томе што се из ње излази на велику
терасу (галерија) са које се пружа поглед на величанствени школски парк.

Нови простор школске библиотеке опремљен је овога пута и новим намештајем,
осмишљеним по идејном решењу проф. Ј. Ровчанин. Од овог школског простора направљена је
права „дневна соба“ Школе - једна вишенаменска просторија, погодна за одржавање наставе,
презентација, приредби, сусрета, такмичења , дружења...Иако практичан , овај простор је остао
усклађен са лепотом здања у коме се библиотека налази - дворцем грофа Хадика. Целокупан
ентеријер је тако осмишљен да корисници библиотеке могу слободно да приступе књигама,
бирајући ону жељену, а простор за читање књига је веома комфоран.

Библиотека је омиљени кутак и због тога што се у њој однедавно „запослио“ и помоћник 
библиотекара, мачак Жуле.





Библиотека наше школе наставља са својим динамичним животом и широким спектром
активности са циљем да потврди изреку да је књига човеков најбољи пријатељ и да се у тог
пријатеља увек можемо поуздати.

(1 ) У речницима страних речи може се прочитати да је библиотека грчког порекла и да је сложена од
две речи: библион - књига и тхеке - ковчег, преградак, ормар. То је, дакле, дословнопреведено:ормар за
књиге, или, у слободнијем преводу, складиште књига. Сама реч библион (књига) настала је према имену
феничког града Библоса, одакле су стари Грци набављали листове папируса, по којима су онда писали и

слагали их (тачније: савијали) у књиге - библосе.

(2) Библиотекаиликњижницаподразумевасређенузбиркукњигаи публикацијапо ауторскомили

предметном каталогу.Сређене збирке књига и публикација могуприпадатиприватним лицима,државним
институцијама или установама у којима се чувају збирке књига.


