




1. Визија и мисија

Визија

Библиотека  је  информациони  центар  локалне  заједнице,  референсна

збирка,  место  за  истраживачки  рад,  место  за  доживотно  учење,  креативно

испољавање,  место сусретања људи, бави се издавачком делатношћу, отворена је

за различита искуства и информације и за реализацију нових идеја - која све више

са  својим  многобројним  садржајима  и  сервисима  постаје  једино  савремено

некомерцијално јавно место окупљања за све узрасте и све групе. 

Мисија

Мисија  Народне  библиотеке  Пирот  заснива  се  на  одредбама  Закона  о

библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије,

бр.  52/11),  подзаконским  актима,  Ifla/Unesko Манифесту  за  јавне  библиотеке

(1994) и Ifla/Unesko Смерницама за јавне библиотеке: 

„Јавна библиотека је установа културе чији је задатак да свим грађанима

обезбеди  библиотечко-информационе  услуге  у  циљу  задовољавања  њихових

културних,  информационих,  научних,  образовних  и  рекреативних  потреба.

Извори информација у јавној библиотеци подједнако су доступни свим грађанима

без обзира на расу, националност, старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност,

економски и радни статус и образовни ниво. Јавна библиотека има важну улогу у

развијању и одржавању демократског друштва тиме што омогућава  да сваком

појединцу постану доступна многобројна и различита знања, идеје и мишљења.

Она је културно и информационо средиште за становнике округа или општина на

којима делује“.  

(Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији)

Делатност

Библиотечко-информациона  делатност,  по  Закону  о  библиотечко-

информационој  делатности  (Службени  гласник  РС,  бр.  52/11)  обухвата

прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење

библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију

информација  које  поседују  библиотеке,  друге  установе,  организације  или

удружења у земљи и иностранству а у циљу ширења знања, слободног приступа

информацијама и њихове промоције.
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Народна  библиотека  Пирот  је  најстарија  установа  културе  у  Пироту

намењена најширој јавности. Године 2019. бројним и разноврсним програмима

обележен  је  значајан  јубилеј  –  140  година  од  оснивања  Читаонице,  претече

данашње Библиотеке, мада не и у адаптираном и уређеном простору зграде Дома

Војске, иако је идејни пројекат за санацију и адаптацију зграде завршен у првој

половини  2019.  године.  Подаци  о  оснивању  прве  Читаонице  у  Пироту  1879.

године  су  више него  оскудни и  не  решавају  нас  дилема,  тако  да  се  почетак

организованог,  институционалног  библиотекарства  везује  тек  за  1947.  годину,

када је 17. маја Народни фронт основао Градску књижницу са читаоницом, која

ће у наредним деценијама постати једно од најзначајнијих културних средишта

пиротског краја. Ваљало би да се у тим годинама, када је готово свако село у

општини имало библиотеку, догодило нешто што је требало да се догоди, да

Библиотека добије функционалну централну библиотечку зграду, међутим то се

није десило.

 Године 2019, у години јубилеја, Народна библиотека Пирот је и даље без

решеног просторног питања. Рад Библиотека се већ тринаест година одвија на

две локације у најужем центру града - у згради некадашњег Дома Војске, где је

део простора адаптиран и уступљен Библиотеци на коришћење 2006. године и у

улици Бранка Радичевића, где је идаље позајмно одељење за одрасле кориснике

са салом за јавне скупове. 

Фонд Народне библиотеке Пирот садржи око 80.000 књига, 200 наслова

периодике и  разноврсну некњижну грађу.  Највећи део фонда је  у  слободном

приступу. Годишње Народна библиотека Пирот учлани око 1.700 чланова и даје

на  коришћење  преко  двадесет  хиљада  јединица  библиотечке  грађе.  Значајан

сегмент  рада  Библиотеке  представљају  и  бројни  и  разноврсни  књижевни

програми и манифестације, којих је тридесетак на годишњем нивоу.

У  циљу  унапређења  библиотечког  пословања,  Народна  библиотека

Пирот је од фебруара 2007. године корисник програмске опреме COBISS и, као



део  система  Виртуелна  библиотека  Србије,  умрежена  је  у  јединствен

библиотечко-информациони систем.

Народна библиотека Пирот је матична установа за све библиотеке на

подручју  града  Пирота  и  општина  Пиротског  округа  (Решење  о  одређивању

библиотека  које  обављају  матичне  функције  у  библиотечко-информационој

делатности, „Службени гласник РС“, бр. 122/12), која своју делатност обавља у

складу са важећим законским и подзаконским прописима. 

 Организациона структура

Радни  процеси  у  Народној  библиотеци  Пирот  организовани  су  као

посебне службе: 

     - матична служба и одељење за комуникацију и развој,

     - завичајно одељење, 

     - служба набавке и обраде библиотечке грађе,

     - одељење серијских публикација и некњижне грађе, 

     - научно одељење, 

     - позајмно одељење за одрасле кориснике, 

     - позајмно одељење за децу и младе, 

     - административно-правна и финансијско-књиговодствена служба. 

3. Основе за израду Програма за 2020. годину

Основни  услови  које  је  потребно  испунити  како  би  Народна

библиотека Пирот реализовала своју делатност у складу са својим програмом

рада су: простор, опрема, кадар и финансијска средства. 

Простор

Сигурно један од најважнијих и опредељујућих фактора за успешан рад

библиотеке  је  простор.  Присутан  тренд у  свету  је  да  се  пажљиво планирају

библиотечке  зграде  и  да  ниче  велики  број  нових,  наменски  изграђених

библиотечких здања.  Зграде наменски грађене за савремене јавне библиотеке

одражавају  промене  које  се  одигравају  у  деловању  библиотека,  а  нешто

најприближније томе је у потпуности реконструисан Дом Војске у Чачку предат

на коришћење Градској библиотеци у Чачку.

Простор  у  коме  је  била  и  у  коме  се  Народна  библиотека  Пирот

тренутно  налази  је  свих  ових  година  у  великој  мери  лимитирајући  фактор

развоја  и  унапређења  библиотечко-информационе  делатности.  Планираним

опредељењем додатног простора на првом спрату некадашњег Дома Војске, за

чију  је  реконструкцију  и  адаптацију  прикупљена  и  израђена  комплетна



пројектна  документација,  рад  свих  библиотечких  одељења  и  служби  биће

обједињен и синхронизован, чиме би превасходно били задовољни многобројни

корисници  библиотечких  услуга  и  посетиоци  програма  у  организацији

Библиотеке.  Како  су  међу  њима  и  лица  са  посебним  потребама,  стари  и

немоћни, мајке са малом децом и др, пројектом је предвиђена и изградња лифта,

чиме би се испоштовали стандарди којима се регулишу права и обавезе када је у

питању  доступност  библиотечке  грађе  и  услуга.  Године  2020.  планира  се

почетак радова на згради Дома Војске, чија ће се динамика одвијати у складу са

обезбеђеним средствима.

Опрема

Аутоматизована стручна обрада пословања Народне библиотеке Пирот

одвија  се  од  фебруара  2007.  године  на  COBISS платформи  коју  развија

национална  библиотека  и  њоме  је  обухваћена  стручна  обрада  монографских

публикација.  Целокупни  расположиви  књижни  фонд  пиротске  Библиотеке

претражив  је  у  електронском каталогу  НБП.  Прикључивање  систему  COBISS

изискује велико улагање у рачунарску и пратећу опрему,  као и континуирану

обуку  библиотечких  радника. Наредни  корак  је  у  потпуности  прелазак  на

аутоматизовану позајмицу,  што ће  у  великој  мери  унапредити  комуникацију

између  библиотекара  и  корисника. Аутоматизована  позајмица  са  којом  се

отпочело у 2019. години допринеће лакшем раду и сналажењу библиотекара, а

корисницима ће омогућити бољи увид у доступност литературе. 

Проблем  полица  за  смештај  књижног  фонда  је  отклоњен,  јер  се

последњих година улагало у куповину нових, које су у складу са прописаним

стандардима, чиме је омогућен прописан смештај целокупног књижног фонда.

Библиотека ће у 2020. години, поред полица и ормара за књиге, настојати да

обезбеди  и  стаклене  витрине  за  смештај  некњижне  грађе,  које  би  имале  и

изложбену функцију.

Кадар

Проширење обима послова и увођење нових услуга не прати повећање

радника у Народној библиотеци Пирот, којих је свега 16, од тога један радник је

на  одређено  време.  Сви  радници  на  библиотечким  пословима  (13)  имају

положен  стручни  испит.  Неопходно  је  да  се  по  укидању  закона  о  забрани

запошљавања у јавном сектору омогући заснивање сталног  радног  односа  са

једним радником са  високом стручном спремом (дипломирани библиотекар).

Две  колегинице,  које  су  завршиле  високе  струковне  студије,  по  доношењу

подзаконских аката  стекле су звање библиотекара,  али старом Уредбом нису

регулисани коефицијенти за послове који предвиђају трогодишње студије. 



Како  је  Библиотека  без  књиговезнице,  проблем  заштите  и  чувања

библиотечке  грађе решаваће се  ангажовањем уговором о  пословно-техничкој

сарадњи са локалном штампаријом за обављање поменутих послова.

4. Планиране активности

Матична служба

Као  матична  библиотека,  Народна  библиотека  Пирот  је  формирала  и

води  регистар  свих  библиотека  у  Пироту,  Бабушници,  Белој  Паланци  и

Димитровграду. Регистром су обухваћене четири општинске јавне библиотеке и

15 библиотека у основним и средњим школама. У 2020. години планирана је

регистрација и две специјалне библиотеке - библиотеке Музеја Понишавља и

Историјског архива.

Матична служба води електронску базу података у склопу јединственог

програма  Мрежа библиотека Србије коју редовно ажурира, допуњава,  уноси

промене; пружа  стручну  помоћ  библиотекама  при  формирању,  обнављању,

сређивању,  смештају ревизији и отпису књижног фонда, физичкој и стручној

обради  публикација,  каталогизацији,  аутоматизацији  пословања  на  COBISS

платформи;  врши  надзор  над  стручним  радом  библиотека,  старајући  се  о

примени  библиотечких  стандарда  и  прописа;  систематски  пружа  неопходну

стручну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова (организује семинаре,

акредитоване  програме,  саветовања  и  обуку  за  обављање  библиотечких

послова); континуирано прати и проучава стање и потребе библиотека за које је

надлежна,  указује  на  пропусте  и  предлаже  мере  и  решења  за  унапређење

библиотечко-информационе  делатности,  стара  се  и  о  унапређењу  културно-

просветне делатности. 

Пиротска  подружница  Библиотекарског  друштва  Србије,  која  је

формирана  2016.  године,  својим  бројним  и  разноврсним  активностима

допринела је свеукупној доброј сарадњи библиотека у Пиротском округу, а план

нам је да се и даље ради на јачању библиотечке мреже.

Редовни  надзор  над  стручним  радом  матична  служба  Народне

библиотеке Пирот у 2020. години спровешће над Народном библиотеком „Вук

Караџић“ у Белој Паланци и пет школских библиотека. 

Поред  редовног  организовања  акредитованих  програма,  семинара  и

стручних скупова за библиотечке раднике са територије округа, што нам је један

од приоритентних задатака, едукација стручног кадра одвијаће се и кроз даљу

COBISS обуку  за  раднике  Библиотеке,  али  и  учествовањем  на  релевантним

стручним семинарима и скуповима (БИБЛИОНЕТ, међународна конференција



Библиотекарског  друштва  Србије,  на  конференцијама  земаља  у  окружењу),

похађањем акредитованих програма у организацији других библиотека. 

Старање  о развоју и унапређењу сопствене струке,  праћење законских

прописа  и  стандарда  оствариваће  се  кроз  активно  учешће  у  раду  Заједнице

матичних библиотека и комисија и секција Библиотекарског друштва Србије.

Културно - јавна и издавачка делатност

У оквиру  културне  и  јавне  делатности  Народне  библиотеке  у  2020.

години акценат ће бити на активностима које су постале традиционалне, почев

од Салона књига почетком године, преко Смотре рецитатора, обележавања Дана

Библиотеке  (17.  мај),  манифестације  „Читалачка  значка“,  Културног  лета,

разних промотивних активности које теку у континуитету, па све до учешћа у

обележавању Дана Града крајем године. 

Интензивна  сарадња  са  школама  у  општини,  како  градским  тако  и

сеоским, одвијаће се и током 2020. године, преко разноликих програма, часова у

библиотеци,  „Читалачке  значке“.  Сарадња  са  библиотекама  Србије  у  оквиру

културно-јавне  делатности  биће  реализована  преко  програма  за  које  постоји

обострано интересовање.

Обимна  издавачка  продукција  Библиотеке,  судећи  према  броју

достављених  и  најављених  рукописа  (Ева  Ранчић,  Наташа  Панић,  Јордан

Андоновић  Ставрија,  Негослав  Ђорђевић  и  др),  биће  настављена  и  у  2020.

години. Пиротски зборник, са новим главним и одговорним уредником, вратио

се годишњој динамици излажења.

Завичајно одељење

Завичајно одељење Народне библиотеке Пирот,  формирано почетком

деведесетих  година  прошлог  века,  прикупља,  обрађује,  чува  и  презентује

књижну и некњижну грађу о Пироту и Пироћанцима. Принцип завичајности ово

одељење разликује од  осталих одељења пиротске библиотеке, некњижна грађа

га чини специфичним у односу на уобичајени библиотечки фонд, док је садржај

оно што ово одељење чини јединственим у односу на сваку другу библиотеку.

Завичајност,  која  представља  везаност  неког  догађаја,  личности  или

инсититуције  за  локалне оквире,  у  библиотечким условима добија  још једну

карактеристику: корисници завичајног фонда често су и завичајни аутори. Иако

се на одељењу већ налази пар хиљада монографских публикација и на стотине

новинских  исечака,  разгледница,  фотографија,  плаката,  каталога,  рукописа  и

мноштво позивница, програма, флајера - све је то грађа за локалну историју која

чека да буде истражена и написана. Кроз подршку ауторима чији радови за тему

имају  Пирот  и  Пироћанце,  увећавамо и  сопствени  фонд.  Монографије  села,

институција, књиге о догађајима и личностима важним за локалну историју, о



локалним обичајима, знаменитостима и манифестацијама су драгоценост овог

одељења које у својим корисницима има сараднике.  

Завичајно одељење у 2020. години наставља са дигитализацијом свог

фонда, с циљем да наша виртуелна библиотека буде приступачна и просторно

удаљеним  корисницима.  У  плану  су  и  изложбе  монографских  публикација,

тематске или с поводом, продубљивање сарадње са професорима и ученицима

основних  и  средњих  школа  који  су  редовни  посетиоци  овог  одељења.

Библиотека негује добру сарадњу и са издавачким кућама, школама, музејима и

другим сродним установама, како би путем размене својих издања дошла до

што већег броја публикација и некњижне грађе које би требало да поседује, а

чија је основна карактеристика завичајност. 

Са решавањем просторног питања неминовно је проширење завичајног

одељења, како би сва завичајна библиотечка грађа била  обједињена на једном

месту  (завичајне серијске  публикације  и некњижна  грађа  се,  због недостатка

простора, тренутно чувају на научном одељењу),  као и формирање читаонице,

чиме би се омогућило прописно коришћење библиотечке грађе.

Служба за набавку и обраду библиотечке грађе

Основни циљ Народне библиотеке Пирот је адекватно и континуирано

попуњавање фондова. Према броју становника општине и стандардној почетној

величини фонда од 1,5 књиге по глави становника, Народна библиотека Пирот,

треба да годишње принови 4.500 књига - стандард који се, упркос значајнијим

издвајањима из градског буџета, у пракси показао недостижним. 

Да би се набавка обавила што квалитетније, комисија за набавку током

целе године прати издавачку продукцију,  стање фонда библиотеке и потребе

корисника (на позајмним одељењима воде се и књиге дезидерата у којима се

евидентирају предлози  и  жеље читалаца).  Набавка  књига  врши се  плански  -

куповином,  разменом  и  селективним  поклоном,  а  важну  карику  у  набавци

представља откуп Министарства културе.

Поред физичког квалитета књига инсистираће се као и увек и на грађи

која  има трајнију вредност.  Због Закона о јавним набавкама и компликоване

процедуре  за  спровођење  тендера  за  набавку  књига,  поред  актуелне

белетристике која чини основу фонда и за којом влада највеће интересовање,

акценат  ће  бити  на  набавци  литературе  за  децу,  укључујући  ту  и  књиге  за

тинејџере,  стрипове,  CD, DVD и друге електронске публикације, док ће се у

мањем обиму набављати стручна литература. 

Електронским  каталогом  Библиотеке  обухваћен  је  целокупни

расположиви  књижни  фонд  Народне  библиотеке  Пирот  (дечје,  научно,

завичајно  и  позајмно  одељење), док  нам  тек  предстоји  обрада  серијских

публикација и некњижне грађе у систему COBISS. 



 Научно одељење   

Научно  одељење  је  својим  фондом  стручне  и  приручне  литературе

полазна тачка у сваком научно-истраживачком, студијском и публицистичком

раду  јер  пружа  специјализоване  услуге  широком  профилу  корисника:

ученицима  основних  и  средњих  школа,  студентима,  научним  радницима,

професорима... Како из године у годину расте број корисника научног одељења,

већи је и прилив публикација из различитих области, при чему пратимо потребе

корисника и њихове захтеве, структуру окружења, актуелна достигнућа у науци,

као и брзе промене у начину информисања

Библиотекари овог одељења,  поред пружања помоћи корисницима у

проналажењу жељених информација путем књига или интернета, посредно ће

учествовати  и  у  набавној  политици,  посећиваће  сајмове  књига  и  стручне

семинаре,  сарађиваће са медијима,  културним и образовним институцијама, а

такође ће учествовати и у организацији и реализацији различитих програма и

пројеката, акција и промотивних активности Библиотеке.

Референсна  збирка  поседује  велики  број  речника,  енциклопедија,

лексикона  и  библиографија  опште  и  посебне  намене.  У  књижном  фонду  су

заступљене капиталне и актуелне публикације из свих области науке, људског

знања  и  стваралаштва.  Поред  свих  библиотечких  услуга,  корисницима  ће  у

2020.  години  и  даље  бити  на  располагању  и  фондови  других  библиотека.

Међубиблиотечка  позајмица  континуирано  ће  функционисати  и  у  наредном

периоду.  За потребе стручних радови и истраживања,  корисници ће моћи да

наруче  публикације  из  других библиотека,  а  библиотекари  научног  одељења

одговараће на захтеве корисника из других градова у Србији.

Како се на научном одељењу налази најразноврснија библиотечка грађа

(поред  књига  и  часописа  –  разгледнице,  позивнице,  плакати,  програми

различитих манифестација, каталози…) реално је планирати да се током 2020.

године  набаве  полице  за  смештај  ове  грађе.  Иако  врло  често  Библиотека

организује изложбе књига, часописа, фотографија, пожељно би било набавити и

стаклене витрине у којима би се безбедно излагала библиотечка грађа, која би

свакако оживела хол Дома Војске.

Читаоница научног одељења располаже са шест корисничких места и

четири рачунара за кориснике.  Ту су и редовне услуге - услуге фотокопирања,

скенирања и штампања.

Почетком  2020.  године  и  на  научном  одељењу  отпочеће  се  са

позајмицом у COBISS-у, као што је случај са одељењима за децу и одрасле.

Библиотекари ће учествовати и у обради публикација, дигитализацији

грађе,  евидентирању  старих  и  ретких  књига  (Закон  о  старој  и  реткој



библиотечкој  грађи,  Службени  гласник  РС,  бр.  52/11),  а  наставиће  се  и  са

библиотерапеутским  активностима  јер  интересовање  за  овакву  литературу,

показује статистика, не јењава. 

Позајмно одељење за одрасле кориснике

На  простору од  око  220  м²,  на  старој  локацији  Библиотеке  у улици

Бранка Радичевића смештено је позајмно одељење за одрасле и читаоница, која

је истовремено и сала за јавне скупове, где се одржавају књижевне вечери, разне

трибине и предавања, радионице, смотре и друге манифестације. На позајмном

одељењу за одрасле кориснике могу се наћи дела домаће и стране књижевности,

школска лектира, класици, али и нови, актуелни наслови. Фонд се свакодневно

обогаћује  новим  насловима.  Библиотекари  позајмног  одељења  за  одрасле

кориснике и у 2020. години активно ће учестовати у набавној политици, тако

што  ће  ослушкивати  потребе  корисника  и  уредно  водити  књигу  дезидерата.

Поред литературе коју корисници траже, набављаће се и она литература коју

једна  библиотека  као  установа  културе  мора  да  поседује,  у  настојању  да

утичемо на формирање читалачког укуса наших корисника. Богаћење књижног

фонда огледа се и у куповини старих наслова које Библиотека нема у великом

броју примерака, како би се се смањила листа чекања. Књиге ће се набављати на

Салону књига  у Пироту,  Сајму књига  у  Београду,  књижарама,  путем октупа

Министарства културе, али и путем поклона и размене са другим библиотекама

и установама.

Приступ књигама  је  слободан,  тако  да сваки читалац сходно својим

интересовањима може пронаћи жељену књигу. У сваком тренутку корисник се

може  обратити  и  библиотекарима  за  помоћ,  препоруку,  резервисати  књигу.

Нашим  старијим  суграђанима  или  онима  који  из  неког  разлога  нису  у

могућности да дођу у библиотеку, омогућена је и достава књига на кућни праг.

Библиотекари  позајмног  одељења  за  одрасле  претходних  година

учествовали  су  на  разним  конференцијама  на  којима  су  представљали  рад

Народне  библиотеке  Пирот,  па  ће  се  са  овом  праксом  наставити  и  у  2020.

години. 

У наредној години обележиће се на  пригодан начин и разни датуми

који су од  значаја  за библиотеку и уопште културу.  Поводом Светског дана

поезије (23. март) организоваће се радионица израде букмаркера на којима ће се

наћи стихови домаћих и страних песника и које ћемо, уз препоруку за читање,

поклањати свима који тог дана дођу у библиотеку по књигу. Ово је један од

начина да се допринесе промоцији читања,  писања и учења поезије која је у

данашњем времену маргинализована.

Добру сарадњу са другим установама културе наставићемо да негујемо

и  у  наступајућем  периоду.  Са  ученицима  основних  и  средњих  школа



обележићемо Светски дан писања писама (11. мај) путем радионице на којој ће

ученици писати писма драгим особама. У дигиталном добу у коме живимо, када

су  актуелне  друштвене  мреже  као  и  комуникација  путем  истих,  оваква

радионица биће од великог значаја за ученике јер ће моћи да упознају другачији

вид комуникације,  развијаће  језичку културу и  богатити  свој  фонд  речи.  На

радионици ће бити представљена и писма познатих писаца, као мотивација за

рад ученика. Сва писма биће изложена на паноима у Библиотеци. Поводом Дана

Библиотеке (17. мај), као и поводом других значајних датума, организоваћемо

различите књижевне промоције. 

Библиотекари позајмног одељења за  одрасле  активно су  укључени у

реализацију  Смотре  рецитатора  и  „Читалачке  значке“,  програма  који  су  део

обухватнијег пројекта - ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ, који се финансира

кроз програмско буџетирање. 

И током наредне године редовно ће се, за успостављање комуникације

са  писцима  и  широм  јавности,  ажурирати  налози  на  друштвеним  мрежама

(Фејсбук и Инстаграм). 

Дечје одељење и одељење за младе

Дечје одељење је веома атрактиван и потпуно заокружен библиотечки

простор.  Књижни фонд је у слободном приступу, а ту је и референсна збирка,

богата збирка стрипова, читаоница, збирка књига за децу и родитеље, интернет

кутак, простор за изложбену и програмску делатност. Цео простор је осунчан,

климатизован,  акустичан,  функционалан.  По  потреби  се  може  претворити  у

играоницу или простор за различите едукативне и креативне програме. 

Фонд  обухвата  штампана  издања,  књиге  и  периодику,  стрипове,

едукативне игре и сл. Извесно је да ће у 2020. години најмлађи Пироћанци моћи

да на дечјем одељењу Библиотеке читају како класичне књиге, тако и књиге у

електронском облику,  да  претражују  интернет,  пишу семинарске  и  матурске

радове  -  у  електронској  читаоници/учионици,  која  представља  одговор

библиотекара  на  разноврсне  потребе  и  комплексне  захтеве  данашње  деце  и

тинејџера. 

Током године биће објављен и спроведен литерарни и ликовни конкурс

„Библиотеку је тешко не волети“, а аутори најбољих радова биће награђени. Сви

радови  наћи  ће  се  у  монографији  коју  будемо  објавили.  У  циљу промоције

библиотеке као места окупљања и креативног дружења, Библиотека ће и у 2020.

години организовати традиционалну манифестацију 11. „Читалачку значку“, по

којој  је  пиротска  Библиотека  постала  препознатљива,  књижевне  сусрете  са

истакнутим дечјим ствараоцима, креативне радионице, изложбе књига, часописа

и  ликовних  радова,  колективне  посете  деце  из  вртића  и  ђака  из  оближњих

сеоских школа. 



Традиционална акција бесплатног учлањивања ученика првог разреда

са  одговарајућим  пратећим  програмом  одвијаће  се  у  време  трајања  Салона

књига. Право на бесплатно чланство имаће и деца предшколског узраста. 






