
„Књиге су најтиши и најпоузданији пријатељи,                                      

најприступачнији и најмудрији саветници,                                                                           

и најстрпљивији учитељи.“ 

 

Библиотека Основне школе  „Бранко Миљковић“ у Нишу почела је са радом 1973. 

године, а 15. јануара 1996. године уписана је у Регистар библиотека Србије. 

Библиотека се налази  у наменски опремљеној и прилагођеној просторији на 

спрату школе окружена кабинетима – увек доступна ђацима.  

У простору је уређен део за потребе читаонице с четири читалачка места. 

 

 



Опрему, поред радног и читалачких столова, чине стандардне двостране металне полице и 

девет витрина, с преко 300 метара простора за смештај књижног фонда. 

                         

У књигу инвентара монографских публикација унето је  30150 књига. После потпуне 

ревизије и отписа обављених 2007. и 2010. године отписано је укупно 1052 књига и константовано 

да недостаје 3946 књига. Садашње стање чини 25152 књиге. 

Фонд библиотеке подељен је на наставнички и ученички. 

Књиге су распоређене по разредима, а остатак фонда по областима и целинама.  

                               



Приступ фонду је слободан за ђаке и они се у њему лако сналазе . 

 

 

Наставнички фонд 

 



„Човек вреди онолико колико језика говори“, полица са књигама, приручницима, 

уџбеницима и часописима на енглеском језику. 

Енглески кутак 

 

 

 

 



У библиотеци се налазе сталне поставке  изложбе „Сећање на Бранка Миљковића“ и 

изложба поклоњених књига са посветом аутора.  У складу са јубилејима који се обележавају током 

школске године смењују се  изложбе. 

                                 

 

Део библиотеке намењен изложбеним активностима 

 



Позајмљивање књига врши се преко читалачких картона, појединачно и за цело одељење. 

 

 

 

У библиотеци, као библиотечка секција, постоји Књижевни клуб „Ватра и живот“ који 

окупља младе литерарце. 

Књижевни клуб „Ватра и живот“ основан је 26. децембра 1974. године и активно је радио, 

како сведоче сачувани новински чланци, до 1980. године када престаје са радом . 

 

 



Од 2007. године са доласком Драгане Пешић Главашевић на место библиотечког радника 

Књижевни клуб поново окупља талентоване ученике који имају велику одговорност да сачувају 

песнички дух и не прекину песничку нит са песником чије име школа  једина у Србији носи.  

Они чувају благо лепих речи, негују га и оплемењују 

 

Део  чланова Клуба 

У оквиру библиотеке од школске 2011-2012. године установљен је јединствен литерарни 

конкурс „Бранково перо“ за најбољу песму подељену у две категорије, од 1-4. разреда и од 5-8. 

разреда.  

 



Библиотеку и ученике школе, током њеног дугогодишњег рада, посетили су  песници: 

Десанка Максимовић, Мира Алечковић, Гроздана Олујић, Бранко Ћопић, Добрица Ерић, Иван 

Цековић, Тома Миловановић, Бранко Радичевић, Драган Лукић и други савремени ствараоци. 

 

 

Десанка Максимовић у нашој библиотеци 

 

Библиотека је од 2007. године угостила писце: Светлану Перовић, Слађану Стојановић,  

Сашу Хаџи Танчића, Мињу Илијеву, Гордану Пешић, Милу Ђорђевић, Вице Петровића, Светолика 

Мићовића, Божу Зечевића, Радослава Стојановића-Шекспира, Мирјану Балтезаревић, Ружицу 

Петровић, Веру Цветановић, Радосава Стојановића, Сашу Тодоровића, Милоја Дончића,  Русомира 

Арсића, Недељка Попадића, Дарка Главаша, Виолету Јовић, Мирослава Мишу Бакрача, Биљану 

Станојевић, академика Матију Бећковића, Љиљану Крстић, Милијану Јовановић, Љубинку Вранић, 

Власту Ценића, Драгишу Ераковића, Надежду Михајловић, Аниту Пешић, Драгана Ј. Ристића и 

друге завичајне песнике, посебно песнике учеснике „Сусрета између два света“ који негују сећање 

на Бранка Миљковића. 



 

Академик Матија Бећковић у нашој библиотеци 

 

Библиотеци и Књижевном клубу писао је и Иво Андрић. Његово писмо и књига са 

посветом чува се у библиотеци као посебна драгоценост.  

 

 



У библиотеци се чува и пожутело писмо у рукопису Бранка Ћопића и књига са посветом. 

 

Писмо Бранка Ћопића из 1976. 

 

 



Библиотека негује сарадњу са Народном библиотеком Стеван Сремац Ниш, Одељењем 

књиге за децу од којег је 16. септембра 2012. године, на Дан обележавања 65. годишњице од 

оснивања Одељења књиге за децу, добила  Захвалницу „за доследну и успешну сарадњу“.  

Библиотека има активну сарадњу са Удружењем књижевника „Бранко Миљковић“ Ниш од 

којег је 18. октобра 2008. добила Повељу „Бранково писмо“  и Удружењем писаца „Чегар“ Ниш 

које је 11. маја 2012.године поводом 5. годишњице оснивања доделило библиотеци  Јубиларно 

признање „за изванредну сарадњу са Удружење писаца „Чегар“ Ниш на помоћи деци писцима и 

афирмацију и развој дечјег књижевног стваралаштва“. 

Библиотека  сарађује са Савезом потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1912 

- 1920. године Општинске организације Палилула од које је 18. априла 2008. године добила 

Захвалницу „за допринос чувању и развијању традиција ослободилачких ратова Србије, јачања 

моралне снаге народа и одбране отаџбине у савременим условима “, и 25. јануара 2013. године 

Завет „Завет вама остављамо, ко зеницу ока свога, сачувајте наша дела, помого вам Господ Бог“. 

Библиотека сарађује са Нишким културним центром од кога је јуна 2008. године поводом 

обележавања 5. дечје уметничке колоније „Грачаница - Сићево 2008.“ добила Признање „за 

допринос у реализацији колоније и помоћи деци са Косова и Метохије“. 

Остварена је међубиблиотечка сарадња са библиотекама Основних школа „Цар 

Константин“, „Бубањски хероји“, „Доситеј Обрадовић“ и стручном школом „Мија Станимировић“.  

На основу чл.18, чл. 26. став 1. тач. 4. Закона о библиотечкој делатности овлашћена лица 

Одељења за матичне послове Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш обавила су надзор над 

стручним радом школске библиотеке: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. и 2018. године. 

2008. године органи школе усвојили су Правилник о раду библиотеке чиме су регулисана 

сва организациона питања и начин обављања библиотечке делатности. 

Библиотека Основне школе  „Бранко Миљковић“ у Нишу није само место где се чувају 

књиге већ је и „полица - лек за душу“. 

 



 

 

Библиотека доприноси очувању културе читања и писања код ученика и омогућава им 

стицање вештина за целоживотно учење, развија њихову машту и помаже да постану одговорни 

грађани и добри људи. 

У библиотеци ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш негују се чаробни светови уметничке 

маште, књижевне речи и читалачке радости. 

 

Библиотекар Драгане Пешић Главашевић                                     

 

 

 

 

    

 


