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"АРХИМЕДЕС" је стручно друштво у области образовања и васпитања.
Постоји и ради 40 година (19732013). Евидентирано је 29.900 чланова:
28.000 ученика и 1900 наставника и других љубитеља математике.

Обимне активности и изванредни резултати на више сектора:
 Популаризација математике и науке уопште
(84 популарна предавања, 215 "математичких" приредби, око 25.000 присутних)

 Математичке школе: стална школа током године, летње
и зимске школе, дописна школа, интернет школа
(39 генерација сталне школе - 26.260 ученика, 114 летњих и зимских школа
са око 10.300 ученика; око 10.000 ученика у осталим школама и курсевима; одржано око 61.500 часова; обухваћени љубитељи математике свих узраста)

 Математичка такмичења: Математички турнир, Мислиша,
Дописна математичка олимпијада, Интернет математичка
олимпијада, Међународни математички турнир градова
(74 математичка турнира-екипне математичке олимијаде ОШ и СШ Србије са
4.399 екипа и 19.963 такмичара; 224.300 ученика на такмичењу "Мислиша"
током 8 година; око 13.000 учесника на другим такмичењима из математике)

 Стручно усавршавање наставника: стручне трибине (математичка, учитељска, рачунарска), специјализовани и други
семинари (1.100 семинара и других стручних скупова са 1.915 предавања и
преко 76.000 присутних наставника)

 Специјализована библиотека
(26.550 књига и 5.550 примерака часописа на нашем и страним језицима, јединствена стручна библиотека која је стално на услузи ученицима и наставницима)

 Издавачка делатност
(Написано и објављено 367 наслова разних приручних публикација за ученике
и наставнике у тиражу око 2,43 милиона примерака; само у специјализованој
едицији "Матреријали за младе математичаре" – 167 тематских брошура).
Носиоци награда и других признања на математичким такмичењима свих врста и нивоа (укључујући
и међународна) су првенствено "Архимедесовци". Код "Архимедеса" су учили и математичке видике
проширивали многи који су сада већ чувена имена на пољу математике и техничких дисциплина, а
многи студирају или раде на престижним страним универзитетима и институтима.

Matemati~ki turnir

Dobrodo{li u "Arhimedes"!
1. октобар – Дан "Архимедеса"

Oвo je стање 31.08.2013.

