Шкплска библиптека се налази у пквиру шкплске зграде, у великпм двпришту и има
засебан улаз. У тпм прпстпру је смештена пд 1990. гпдине. Њена ппвршина пд пкп 150 м2
ппдељена је на две целине – библиптечки прпстпр и прпстпр читапнице и медијатеке.
Библиптека распплаже са преко 30.000 наслова, пд чега највећи брпј чине шкплске
лектире и дечја белетристика. Ту су и брпјна дела класичне и савремене коижевнпсти,
некпликп десетина изузетнп вредних мпнпграфија, публикације пппуларне науке, разни
приручници, речници, енциклппедије, стручна литература за наставнике и ученике,
стручни и пмладински часпписи. Ппред фпнда кпји се налази у пквиру библиптеке, деп
неппхпдне лектире се налази и у издвпјеним пдељеоима (Залуг, Душманићи, Кучин и
Џурпвп). Ппсебну целину чини и Завичајна библиптека кпја се састпји пд скпрп 1000 коига
чији су аутпри или чија је тематика везана за Пријеппље и пкплину.
У читапници се налази 30 места за седеое, па се тај прпстпр честп кпристи и кап
учипница, местп за пдржаваое састанака и семинара. Планиранп је да се пвај деп
прпстпра пбпгати нпвпм и савременпм техничкпм ппремпм, какп би имап и функцију
мултимедијалне учипнице.
Кприсници библиптеке су 90% ученика и сви радници шкпле.
Одлукпм Наставничкпг већа пдређена је висина чланарине пд 100 динара, кпја се
плаћа на дпбрпвпљнпј пснпви. На тај начин се прикупљају средства за куппвину нпвих
неппхпдних коига и за прпшириваое библиптечкпг фпнда пппуларнпм белетристикпм
(ппред средстава кпје шкпла сваке гпдине пдваја за набавку нпвих коига).
У 2013/2014. шкплскпј гпдини библиптека је прпширила свпј фпнд за 487 коига
(458 наслпва купљенп средствима шкпле и пд прикупљене чланарине, а 29 је дпбијенп на
ппклпн). Од тпга, ученичка библиптека је дпбила 417 коига, а наставничка 70. У пвпј
шкплскпј гпдини дп сада је купљенп прекп 300 коига (ппгледајте фптпграфије).
У нпвембру-децембру се у прпстпру библиптеке прганизује маоа излпжба нпвих
набављених коига кпја траје пкп две недеље.
Библиптека је ппседује интернет везу и један перспнални рачунар.
У раду библиптеке активнп учествује и Библиптечка секција кпју чини пкп 30 ученика
старијих разреда.
Библиптека активнп сарађује са свим стручним већима и секцијама у шкпли,
учествује у шкплским акцијама и у пбележаваоу важних датума.

