
УМНИЦА 2019



ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО
УМНИЦА 2019

У овој установи могу се видети стручна медицинска издања која се тичу различитих грана медицине, од опште медицине,

преко дијагностике, имунологије, кардиологије, преко дијететике и пулмологије, па све до фармакологије и алергологије.

Поред ових стручних издања, ту су и књиге које се тичу односа лекар – пацијент, као и приручници о савременим

методама лечења и о медицинским куриозитетима и занимљивостима.
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Општина не поседује организован библиотечки фонд,

већ чува архивски материјал који је регистрован,

нумерисан и уредно сложен. Служи за чување разних

докумената и података од значаја за општину Барајево.

Занимљиво је да се овде чувају и старе фотографије:

најстарија је из 1932. године, на њој је приказан центар

Барајева. По тим фотографијама може се пратити развој

општине, изглед нпр. наше школе у време када је носила

назив „Миодраг Вуковић Сељак“ или Дома здравља,

центра Барајева некада и сада.
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У току је ревизија књига у школској

библиотеци и тачан број књига биће познат

после ревизије (по старим подацима то је

преко 11 хиљада књига). Ученички фонд

чини школска лектира, као и стручна

литература за наставнике и белетристика.

Књиге из 50-тих година су отписане из

безбедносних разлога. Руска књижевност

постоји на српском језику (углавном

класична књижевност).

У фонду библиотеке наишли смо на часопис

који се издавао пре 30 година у нашој школи

- „Наше новине“. Библиотека „Јован Дучић“

је била издавач, али су међу уређивачима

овог листа били наставници и ученици наше

школе.

Милош Ећимовић и Јана Ивковић (обоје

ученици осмог разреда) су најактивнији

чланови библиотеке међу садашњим

ученицима школе.

Из руске књижевности у основној школи се ради ( у оквиру 

школске лектире или кроз редовно градиво)

➢ Сергеј Јесењин „Писмо мајци“ (8.)

➢ Антон Чехов „Чиновникова смрт“ (7.)

➢ Александар Пушкин „Волео сам вас“ (7.)

➢ Антон Чехов „Вањка“ (6.)

➢ Сергеј Јесењин „Бреза“ (6.)

➢ Антон Чехов „Шала“ (5.)
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„Полетарац“ у сваком од објеката има бајке, књиге о природи и

годишњим добима, приручнике за цртање и за физичке вежбе. У свом

раду васпитачи користе издања Креативног центра, енциклопедије (нпр.

„Открића и проналасци“) књиге из едиције „Дечје свезнање“ и слично.

Поред литературе за непосредни рад са децом, васпитачи користе и

стручну литературу: приручнике из методике, психологије, приручнике

који се баве одрастањем и васпитањем деце.



ЦЕНТАР 

ЗА КУЛТУРУ 
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Књижни фонд ове установе чини

свега пар стотина књига. То је

углавном литература локалног

карактера, као и литература аутора

са територије општине Барајево.

Управо то је оно што ову скромну

библиотеку чини занимљивом и

јединственом, поготово за људе

које интересује локални културни /

књижевни развој или који желе да

сазнају нешто више о историји

свог краја.



БИБЛИОТЕКА

„БРАНКО ЋОПИЋ“ 

ВРАНИЋ
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Библиотека „Бранко Ћопић” у Вранићу је огранак централне библ.

„Јован Дучић” у Барајеву. Библиотека се налази у саставу

Библиотеке града Београда, а њене просторије су у Спомен дому у

Вранићу. Књижни фонд износи 12.000 књига.



УМНИЦА 2019

„Бранко Ћопић“ у Вранићу највише пажње у

раду са читалаштвом посвећује најмлађима, као

и ученичкој популацији, мада чланове

библиотеке чине људи најразличитијих узраста.

На годишњем нивоу, Библиотека има 560

чланова.

Деца углавном читају сликовнице руских аутора, бајке, приче и

романе. Поред руских класика, међу које спадају Пушкин, Гогољ,

Толстој, Достојевски, Чехов и други, одраслима су занимљиви

савремени аутори (Прилепин, Пољаков…). Класику деца

углавном читају као обавезно школско штиво.
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Црквена библиотека постоји од 2006.

године и састоји се од 364 књиге

(углавном стручна литература црквеног

садржаја). Читаоци књига су углавном

чланови црквене заједнице - сваки

верник може да узме било коју књигу, не

постоји ни рок за враћање књига.



УМНИЦА 2019

Трећину књига чине преводи са

руског језика (углавном хилан-

дарска издања). Препорука за

читање су дела аутора: Андреј

Ткачов, Владета Јеротић, Игуман

Никон Воробјов и др.
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Књижни фонд библиотеке

чини 6925 књига. 76

професора учлањено је у

библиотеку и 315 ученика у

овој школској години.

Просечни број ученика који

су чланови библиотеке је

350-400 сваке године.
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Лектира за средњу школу садржи „Песме и поеме“ Мајаковског,

„Исповест мангупа“ Јесењина, као и (по разредима):

1. разр.: „Приповетке“ Чехова

2. разр.: „Евгеније Оњегин“ Пушкина, Толстојеви

„Ана Карењина“ и „Рат и мир“, Гогољев „Ревизор“

3. разр.: „Драме“ Чехова, „Тихи Дон“ Шолохова

4. разр.: „Злочин и казна“ Достојевског, „Поезија“ Јесењина



ОШ 

„ПАВЛЕ 

ПОПОВИЋ“ 

ВРАНИЋ
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Према инвентару књига у школској

библиотеци има 7167 књига.

Евиденција се врши од 2003. године.

Библиотека има 72 активна

корисника који су ученици ове

школе у школској 2018/2019.

Аутори руских дела у библиотеци су

велики писци: М. Горки, А. Пушкин,

М. Шолохов, Ф. Достојевски, Л.

Толстој, Б. Пастернак, И. Тургењев,

А. Блок, Н. Гогољ, С. Јесењин, Н.

Островски и други.
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Из историје библиотеке

1978. године библиотека се

издваја из Културног центра и

оснива се Народна библиотека

„Београдски батаљон“ која од

1991. носи назив „Јован Дучић“.

Данас библиотека има веома

богат књижни фонд и око 3000

читалаца.
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