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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА  ЉУБИТЕЉЕ  МАТЕМАТИКЕ  (књиге) 

Матeмaтичко друштво "Архимедес" нуди највећи избор приручне математичке литературе за 

љубитеље математике свих узраста (за учење математике, за припремање "Мислише" и других 

математичких такмичења, за награде ученицима, за школске библиотеке). Цене су врло 

приступачне. 

Математика у „Архимедесовим“ публикацијама и "Архимедесовој" школи је лепа, занимљива, 

инспиративна, обогаћује знање и посебно доприноси "изоштравању ума". Наравно, ако то 

желите и сами се мало се потрудите 

Шире информације о свему на сајту: www.arhimedes.rs 

( Публикације-ценовници, Такмичења, Школе и курсеви). 

Добродошли! 
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ВАЖНА ПОРУКА ИЗ "АРХИМЕДЕСА" 

"Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорци!" 
Тако је говорио  наш велики просветитељ  Доситеј Обрадовић. 
Имао је у виду првенствено децу и омладину 
.  

 Када нема наставе уз непосредно учешће наставника, поред ИТ и интернета, још увек врло 

важан и незаменљив извор знања и помоћник у учењу су књиге (уџбеници, збирке задатака и 

друга приручна литература), посебно данас у време епидемије корона вируса! Онлајн настава, 

настава преко интернета, настава гледањем у екран свакако је корисна, али је тако добијено 

знање доста несигурно, плитко, краткотрајно. Посебно се то односи на математику. У ситуацији 

када немате непосредну комуникацију са наставником, математика се не може успешно учити 

гледањем у екран (а ни преко мејла),  већ из књига, уз помоћ  свог ума, оловке и свеске! 

Задатак се може добити са интернета или мејлом и решење послати мејлом или преко 

телефона, али решење које Вам понуди рачунар (паметни телефон, таблет) није Ваше, нисте 

га Ви смислили, мало сте користили свој мозак.  А математика треба да је школа мишљења!  

Електронски уџбеници математике (збирке задатака), који се све више промовишу,  не могу 

бити права замена за класичне уџбенике математике (збирке задатака) – из напред наведених 

разлога. Но, било које помагало да се користи у учењу, неког видљивог успеха ће бити уколико 

се и ученици подобро потруде.                                          

 Е, ту је и "Архимедес" - да помогне, колико може у садашњој сутуацији. Пошто нема услова  

за организовање наставе или онлајн курсева,  "Архимедес"  нуди  апсолутно највећи избор 

приручне математичке литературе за све узрасте (неколико стотина наслова). Као што је 

напред  (у првом обавештењу) већ истакнуто, математика у „Архимедесовим“ публикацијама 

(као и у "Архимедесовој" школи) је лепа, занимљива, инспиративна, обогаћује знање и посебно 

доприноси  "изоштравању ума". Наравно, ако то ученици  жели  и ако се сами мало потруде.. 
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