
Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 

 

Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним 

уџбеницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у 

циљу испуњења основних задатака. 

Висока васпитачка школа „Михаило Палов“ има одговарајућу библиотеку 

снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и литературом која својим 

нивоом и обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком 

и уметничком раду, као и одговарајуће информационе ресурсе и сервисе. 

Установа има обезбеђен простор и опрему неопходну за квалитетно извођење 

наставе на свим  студијским  програмима: Струковни васпитач, Васпитач деце 

јасленог узраста и Струковни васпитач-специјалиста за припремни предшколски 

програм. Простор испуњава све релевантне урбанистичке, техничко-технолошке  и 

хигијенске услове, са одговарајућим грађевинским и употребним дозволама. 

Користи се око 2190 м
2
 (бруто 4380м

2
). Напомињемо да је овај простор плански 

изграђен и до 1993. године служио потребама Педагошке академије.  

Простор задовољава стандард од 4м квадратна бруто по студенту, као и оптималну 

површину отвореног простора (спортски терен, зелене површине, уређени 

прилази).  

Техничка опрема потпуно испуњава услове за савремену наставу, вежбе и 

истраживачки студијски рад. Библиотека има близу 30000 библиотечких јединица 

и преко 1000 релевантних за сваки студијски програм. Део библиотеке је 

«отвореног типа» - непосредно доступан студентима. Читаоница је, као и 

библиотека, на располагању студентима преко целог дана, као и два Легата (Легат 

Милана Пражића и Легат- спомен соба Михаила Палова). Део библиотечке грађе је 

на румунском језику, а у новије време и на ромском језику.  У склопу библиотеке 

студенти имају два рачунара (са сталном конекцијом на Интернет) и штампач. 

Наставна учила и средства су у складу  са  стандардима. Кабинат за информатику 

(25 умрежених рачунара) пружа студентима могућност сталне конекције на 

Интернет. 

Наставнички кабинети и катедре пружају услове наставницима за самостални рад. 

Обезбеђен је неопходан простор за административне послове и канцеларије за 

потребе референта за студентаска питања, секретара и рачуноводства, као и за рад 

студентског парламента.  

Све просторије и опрема у школи у складу су са хигијенско здравственим и 

сигурносним стандардима и свакодневно доступни студентима. 

 

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -

универзитету или академији струковних студија 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској 

установи 

Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим 

језицима)  који су доступни студентима  

Евиденција:  Извод из библиотечке књиге инвентара-Прилог 10.1 

Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој-Прилог 10.2 

 


