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Основни подаци о Народној библиотеци Пирот

Назив установе: Народна библиотека Пирот
Седиште: Пирот, Бранка Радичевића 10
Оснивач: Град Пирот
ПИБ: 100355955
Телефон: 010/313-744, 010/312-439
Шифра делатности: 9101 – библиотечко-информациона делатност
Матични број: 07211660
www.nbpi.org.rs
Народна библиотека Пирот је најстарија установа културе у Пироту, намењена
најширој јавности. Прво отварање Читаонице, претече данашње Библиотеке, одиграло
се у време Обреновића, друго тридесетак година касније – у време Карађорђевића, када
је Краљевим указом 1909. године основана Јавна библиотека у Пироту. Након Другог
светског рата, 17. маја 1947. године, оснивачким актом Народног фронта Пирота
започиње рад Градска књижница са читаоницом. Тај установитељски акт, трећи по реду,
коначно омогућава ширење и развијање библиотечке делатности у пиротском крају.
Међутим, ни тада потреба за функционалном централном библиотечком зградом није
прецизно и темељно артикулисана, није успостављена преломна тачка ослонца за
далекосежнији процват библиотекарства.
Народна библиотека Пирот располаже са близу 75.000 књига, фондом
периодике од 215 наслова, разноврсном некњижном грађом. Стручна обрада књижне
грађе је аутоматизована, од 2007. године на COBISS платформи. Библиотека је
смештена на две локације у самом центру града, у Дому Војске и у улици Бранка
Радичевића. Простор у коме се налази Библиотека (810 м²) је ненаменски и недовољан
за једну овакву установу. Матична библиотека Пиротског округа, која је 1980. године за
своје заслуге у развијању мреже сеоских огранака награђена најпрестижнијом наградом
у области библиотекарства „Милорад Панић Суреп“, данас нема ни један стационарни
огранак.
Поред обављања основне библиотечко-информационе делатности, Библиотека
је и организатор бројних књижевних сусрета, промоција, изложби, предавања, округлих
столова, семинара посвећених темама везаним за библиотекарство, идентитет
Пироћанаца, стратегију локалног културног развоја, раду са децом и младима, од којих
су поједини имали међународни карактер.
Гости пиротске Библиотеке су били најзначајнији српски књижевници: Б.
Пекић, Д. Ћосић, С. Велмар-Јанковић, Р. Петковић, Д. Великић, М. Савић, В. Пиштало,
Г. Ћирјанић, В. Матијевић, И. Димић, Д. Јовановић Данилов, Љ. Арсић, Д. Алексић, М.
Пантић, Ј. Петровић и многи други. Библиотека традиционално организује пропратне
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програме Салона књиге и графике и Пиротског културног лета, као и смотру
рецитатора и „Читалачку значку“, а запажени је и издавач и промотер многих завичајних
публикација међу којима је свакако најзначајнији Пиротски зборник.
Циљ Народне библиотеке Пирот је да својим корисницима омогући перманентно
образовање, социјалну интеграцију, да промовише културу читања од најмлађег узраста,
негује завичајност и њене највеће уметничке вредности и домете – кроз континуирано
побољшање услова за рад и унапређивање услуга које пружа својим корисницима.
Најзначајнији корак у осавремењивању библиотечког пословања, остварен у 2019.
години, представљао је прелазак на аутоматизовану позајмицу, чему је претходило
формирање електронске базе постојећег књижног фонда Библиотеке и обука радника
позајмних одељења. Захваљујући аутоматизованој позајмици, у могућности смо да у
сваком тренутку знамо статус тражене публикације, да ли је доступна или не, код кога
се налази и у ком временском интервалу ће се поново наћи на полицама Библиотеке.

Делатност
Библиотечко-информациона делатност, по новом Закону о библиотечкоинформационој 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.
Народна библиотека Пирот матичне функције остварује на подручју Пиротског
округа, у Пироту и општинама Бабушница, Димитровград и Бела Паланка.

Законски оквир
Правни статус јавних библиотека одређен је Законом о јавним службама (Сл.
гласник РС, бр. 42/91; 71/94; 79/05), Законом о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр.
9/02, 33/04, 135/04 и 129/07), као и Законом о библиотечко-информационој делатности
(Сл. гласник РС, бр. 52/11), који библиотеку дефинишу као самосталну јавну установу у
области културе за чије су оснивање и рад одговорни органи локалне самоуправе.
Нормативни акти Библиотеке усклађени су са новим Законом о култури (Сл. гласник РС,
бр. 72/09, 13/16, 30/16 - исправка) и Законом о библиотечко-информационој делатности.
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Реализоване активности
Пораст и унапређење библиотечких услуга, развијена пројектна и програмска
активност, неодступање од намере да током године културно-јавна и образовна
делатност буде што разноврснија, богатија и квалитетнија, замена старог и дотрајалог
новим инвентаром, осавремењивање рачунарске опреме, могућност бесплатног
коришћења интернета за све кориснике Библиотеке, дигитализација, улагање у стручно
оспособљавање радника, разноврсна издавачка делатност - само су неке од планираних
и остварених активности Народне библиотеке Пирот у 2019. години.
Основни услови за рад Народне библиотеке Пирот, како би успешно
реализовала своје програмом рада испланиране активности, су: простор, опрема, кадар
и финансијска средства.

Простор
Сигурно један од 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, одражавајући и на тај
начин промене које се одигравају у деловању библиотека, које све више, са својим
многобројним садржајима и сервисима, постају једина савремена некомерцијална јавна
места окупљања за све узрасте и све групе. Иако се у Србији спорије прихватају нови
трендови, свега неколико библиотека има наменски изграђене зграде које су углавном
зидане у прошлом веку, Град Чачак је у потпуности реконструисао и изменио намену
некадашњег Дома Војске, данашње Библиотеке, што говори у прилог томе да се
библиотекама придаје све више значаја.
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. Током 140 година свог постојања, Народна
библиотека Пирот је сељена из једне зграде у другу, последња селидба одиграла се
почетком 2006. године. Тренутно рад Библиотеке се одвија на две локације – у Дому
Војске, где је део првог спрата адаптиран и уступљен Библиотеци на коришћење и у
улици Бранка Радичевића, где је и даље позајмно одељење за одрасле кориснике са
читаоницом која је уједно и сала за јавне скупове. На жалост, Дом Војске, као и већина
сличних зграда у којима су свој смештај пронашле библиотеке, попут домова културе
грађених осамдесетих година прошлог века, има раван кров што се испоставило као
погрешно архитектонско решење за ово поднебље. Данас се зграда Дома Војске налази
у прилично девастираном стању, а њени становници суочени су са бројним проблемима:
проблем прокишњавања, недостатак било какве изолације, дотрајале електричне
инсталације, што рад запослених и корисника чини веома отежаним, нарочито у
зимским месецима, што се одржава и на број чланова библиотеке.

Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2019.

5

Планираним опредељењем додатног простора на првом спрату Дома Војске, за
чију је реконструкцију и адаптацију израда пројектног плана урађена, рад свих
библиотечких одељења и служби биће обједињен и синхронизован, чиме би
превасходно били задовољни корисници библиотечких услуга. С обзиром да се међу
њима налазе 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.

Опрема
Значајан корак ка модернизацији свог пословања Народна библиотека Пирот
учинила је укључивањем у систем COBISS.SR фебруара 2007. године, аутоматизујући
стручну обраду монографских публикација на COBISS платформи коју развија Народна
библиотека Србије. Приступање пројекту Виртуелна библиотека Србије изискивало је
велико улагање у рачунарску и пратећу опрему, као и обуку особља за рад у систему
која још увек траје. Године 2019. комплетирана је потребна опрема за аутоматизацију
процеса позајмице, а радници позајмних одељења су прошли адекватну обуку, све у
циљу осавремењивања и овог сегмента пословања.

Финансирање Библиотеке
Финансирање градских јавних библиотека врши се из градског буџета, сагласно
одредбама Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16). Народна библиотека
Пирот се, осим из буџета Града Пирота, финансира и из буџета Министарства културе и
информисања Републике Србије које подржава рад матичне службе и (су)финансира
одређене пројекте, као и из спорадичних донација. Финансијска средства се исказују у
финансијском извештају, који чини саставни део извештаја о раду.
Народна библиотека Пирот је у 2019. години остварила приходе у укупном
износу од 20.847.478 динара. Из буџета Града за делатност Народне библиотеке у 2019.
издвојено је 20.566.057 динара, од тога 20.256.746 динара за редовне делатности и
189.352 динара за финансирање програма (ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ –
програмско буџетирање), док је 281.421 динар Библиотека добила од Министарства
културе за реализацију пројекта „Суфинансирање матичних функција у 2019. години“.
Редовним откупом књига за јавне библиотеке у Србији Министарства културе и
информисања РС за 2019. годину, Народна библиотека Пирот је од издавача добила
књиге у вредности од 589.733,00 динара.
Средства су у потпуности наменски искоришћена.
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Кадар
Упркос проширењу обима послова и усложњавању услуга, у Народној
библиотеци Пирот број запослених je непромењен. У Библиотеци је тренутно запослено
16 радника, од којих један на одређено. Сви радници на библиотечким пословима (13),
као и радник који у недостатку квалификованог кадра обавља административне послове,
имају положен стручни испит. Квалификациона структура запослених је усклађена са
стандардима препорученом структуром запослених у једној матичној библиотеци.
Директор Библиотеке има звање вишег дипломираног библиотекара.
Плате и додаци запослених обрачунавају се на основу Закона о платама у
јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним
службама. Тренутно важећи коефицијенти за обрачун плата запослених у Библиотеци
су: директор - 22,17, дипломирани библиотекар - 17,30, библиотекар/виши књижничар 13,30, самостални књижничар - 11,40, књижничар - 11,10, организатор материјалнофинансијских и општих послова - 11,10 и хигијеничар - 6,70.
Квалификациона структура запослених у Народној библиотеци Пирот,
приказана у табелама, дата је у односу на најновији Правилник о систематизацији
послова у Народној библиотеци Пирот, који је 2019. године усклађен са најновијом
Уредбом о Шифарнику радних места.

Табела 1. Квалификациона структура Народне библиотеке Пирот

квалификациона структура

број извршилаца у 2019.

НКВ

1

ССС

6

ВШС

2

ВСС

7

Табела 2. Квалификациона структура по годинама старости

20-30 г.

31-40 г.

41-50 г.

НКВ

51-60 г.
1

ССС

2

3

ВШС

1

1

1

2

ВСС

преко 61 г.

1

3

1

Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2019.

7

Табела 3. Квалификациона структура по годинама стажа

0-5

5-10

НКВ

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

2

1

1

ССС

2

1

ВШС

1

1

ВСС

1

3

1

1

1

Број стручних библиотечких радника у Пироту у складу је са стандардима који
за матичне јавне библиотеке одређују једног дипломираног библиотекара/библиотекара
и 1 вишег књижничара/књижничара на 5.000 становника. Град Пирот је, према
најновијем попису становништва, 2011. године имао 57.911 становника а само место
Пирот 38.432 становника, односно потребу за 24 стручна радника у граду, односно 15
стручних радника у Библиотеци у самом Пироту, колико би, сагласно одредбама
Стандарда за јавне библиотеке у Републици Србији (Библиотекар, бр. 1-4/2010)
требало да ради у мрежи јавних библиотека у граду Пироту и колико је и предвиђено
новим Правилником о организацији и систематизацији послова. Пошто је Библиотека
без стандардне опреме за књиговезницу, проблем заштите и чувања библиотечке грађе
решава се ангажовањем уговором о делу стручних лица за обављање поменутих
послова. Библиотека редовно путем пројекта Мера стручне праксе ангажује
незапослено лице, које има прилику да се обучи и полаже стручни испит у библиотечкоинформационој делатности.

Организациона структура Народне библиотеке Пирот
Рад Народне библиотеке Пирот организован је у оквиру следећих одељења и служби:
- матична служба и одељење за комуникацију и развој програма,
- одељење набавке и обраде библиотечке грађе,
- научно одељење (одељење периодике са референсном збирком, старом и ретком
књигом и фондом стране књиге),
- позајмно одељење за рад са одраслим корисницима,
- позајмно одељење за децу и младе,

- завичајно одељење
- и одељење општих и финансијских послова
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Матична служба
Народна библиотека Пирот надзор над стручним радом у 2019. години је
обавила у Народној библиотеци „Детко Петров“ у Димитровграду, Народној
библиотеци Бабушница и пет школских библиотека у округу, о чему су састављени
записници и достављени библиотекама, школама/општинама, као и Народној
библиотеци Србије и Министарству културе РС. Увид у стање и услове рада обављен је
у НБ „Вук Караџић“ у Белој Паланци и 8 школских библиотека у округу. Стручна помоћ
указана је 27 пута, а обављено је и 17 консултација. Матичном одељењу НБС су
достављене анкете са подацима за потребе базе Мрежа библиотека Србије, попуњена
анкета о најчитанијој књизи у јавним библиотекама Србије, извештај о реализацији
откупа Министарства културе РС и др.
Годину 2019. обележило је, као и ранијих година, активно учешће библиотекара
Народне библиотеке Пирот на готово свим релевантним стручним скуповима и
дешавањима. „Историјски и друштвени контекст настанка јавних библиотека у Србији
током 19. века“ назив је стручног панела који је одржан 10. јуна у Народној библиотеци
„Радоје Домановић“ у Лесковцу, поводом 140 година од оснивања Читалишта у
Лесковцу, на којем су учествовали и библиотекари из свих јавних библиотека Пиротског
округа. Подружница Библиотекарског друштва Србије за Пиротски округ имала је
излагање о настанку библиотека у пиротском крају крајем XIX и почетком XX века. По
окончању панела, представници Пиротске подружнице учествовали су и у раду форума
БДС-а, посвећеног примени новог Закона о заштити података о личности. Овом форуму
претходило је предавање о истој теми, којем су присуствовали поједини директори
установа културе у Пироту, међу којима и директорка Библиотеке, а које је одржано 22.
маја у Београду, у организацији Министарства културе и информисања РС и Народне
библиотеке Србије. Присуствовали смо и свечаној академији којом је НБ „Стеван
Сремац“ у Нишу обележила 140 година постојања и рада (13. мај) и званичном
отварању нове зграде Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку (26. март).
Учествовало се и на форуму Подружнице Нишавског округа и
Библиотекарског друштва Србије у Нишу 27. марта 2019. године, чија је тема била
„Статус Библиотекарског друштва Србије као репрезентативног удружења у култури“,
на форуму Креативна Европа 2019, организованом 30. и 31. маја у Нишу, у раду секције
за матичне библиотеке БДС-а (Београд, 31. мај), на округлом столу посвећеном
дигитализацији културног наслеђа (Ниш, 8. јул).
На XIII стручно-научном скупу Библионет, у организацији Заједнице матичних
библиотека и Градске библиотеке Вршац, одржаном од 4. до 6. септембра у Вршцу, чија
је тема била „Електронска грађа и извори у библиотекама“, учествовали су и пиротски
библиотекари. У организацији Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву
је 3. и 4. oктобра 2019. године одржан стручни скуп библиотекара „Међународна
сарадња библиотека“, с циљем да се скрене пажња широке јавности, али и оснивача и
финансијера, на значај библиотека на ширењу међународне сарадње и промовисању
културне баштине Србије у иностранству. Допринос пиротске и димитровградске
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библиотеке овом скупу огледа су у заједничком излагању дипл. библиотекара саветника
Елизабете Георгиев и вишег дипломираног библиотекара Надице Костић „Сарадња са
библиотекама у Бугарској – искуства библиотека у Пироту и Димитровграду.
Међународни карактер стручном скупу „Библиотеке у контексту европског културног
наслеђа“ Регионалне библиотеке „Стилијан Чилингиров“ у Шумену у Републици
Бугарској, одржаном 7. и 8. октобра, својим радом „Девета уметност као чувар
културног наслеђа Пирота“ дале су и Бојана Митић и Надица Костић из НБП. У
најновијем броју стручног часописа Крагујевачко читалиште, чија је централна тема
однос библиотека према друштвеним мрежама и последично тинејџерима као
конзументима истих, изашао је текст пиротских библиотекара Бојане Митић и Надице
Костић „Друштвене мреже – (тин)улазница за библиотеке“. Библиотекари Народне
библиотеке Пирот колективно су посетили 64. Међународни сајам књига у Београду.
Крај године обележио је округли сто који традиционално организује НБ
„Доситеј Обрадовић“ из Новог Пазара, чија је тема била „Облици прикупљања грађе
везане за стваралаштво завичајних писаца у фондовима библиотека“ (1. новембар) и
XVI Међународна научна конференција Библиотекарског друштва Србије „Мале
библиотеке у великом дијалогу за промене“, која је одржана у Београду 12. и 13.
децембра у Народној библиотеци Србије. Библиотекари Народне библиотеке Пирот
учествовали су са радом „Девета уметности као чувар културног наслеђа Пирота“ у
оквиру постер сесије, показавши како стрип промовише културно благо Пирота као што
су Момчилов град, таин, ћилим, Споменик ослободиоцима Пирота и др.
Акредитовани програм стручног усавршавања „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“ одржан је 16. септембра у Народној библиотеци Пирот. О
трендовима и иновацијама у библиотекарству, праћењу потреба корисника, креирању
иновативних услуга и њиховој одрживости библиотекарима јавних библиотека у округу
говорила је Беба Станковић, виши дипломирани библиотекар Службе за програме из
културе и односе са јавношћу Народне библиотеке Србије. Две колегинице су
присуствовале
акредитованом
семинару
„Демократија
дигитализације
у
библиотекама“ Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, који је одржан у
оквиру новосадске манифестације Дани библиотека и библиотекара (5. март). Четворо
радника Народне библиотеке Пирот похађало је курс COBISS3/Позајмица, како би се
што пре отпочело са аутоматизованом позајмицом на одељењима Библиотеке.
Народна библиотека Пирот, у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и
НБ „Детко Петров“, је 7. новембра организовала у Димитровграду форум са темом
„Библиотечки простор између стандарда и стварности“, на коме су учествовали и
библиотекари из Лесковца, Прокупља, Ниша и Новог Сада. Директорка НБП дала је
анализу библиотечког простора на територији Пиротског округа, посебно акцентујући
алармантно стање у матичној библиотеци, али и напоменувши да је идејни пројекат
санације и адаптације зграде Дома Војске где је смештена Библиотека већ урађен и да
би радови требало да отпочну током 2020. године. Тиме би пиротска библиотека по
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први пут у 140 година свога постојања добила простор, иако не у потпуности у складу
са стандардима када је у питању величина, намењен и уређен за потребе библиотеке.
Обављање матичних функција и у 2019. години се одвијало у складу са групом
закона и подзаконских аката који регулишу библиотечко-информациону делатност у
Републици Србији.
Послове матичне службе обављају самостални књижничар Јован Динчић и
виши дипломирани библиотекар и директор Библиотеке Надица Костић.

Културнa и јавна делатност
У 2019. години, захваљујући напорима свих запослених у Библиотеци,
организована су бројна и разноврсна догађања, од којих су многа привукла велику
пажњу наших суграђана. Није изостала ни добра сарадња са медијима, тако да су сви
програми Библиотеке и спроведене акције били и изузетно добро медијски пропраћени.
У фебруару су догађаји традиционално били везани за Салон књиге и графике,
који Дом културе и Народна библиотека организују под покровитељством Града Пирота.
Јубиларни XX Салон књиге, који је отворио познати књижевник Вуле Журић, одржан је
у периоду од 14. до 21. фебруара. Другог дана сајма програмом насловљеним „О
молекулима, псима и најнормалнијим људима на свету“ представљено је стваралаштво
писца Ивана Токина. Промоција првог романа Маје Ђорђевић „Немоћ“, одржана 16.
фебруара, је такође изазвала доста пажње, као и представљање књиге аутора Аце
Златковића „Сенка старе вере“ (18. 2). Дружење ђака првака са дечјим писцем
Милошем Петковићем је, упркос околностима које нам нису ишле на руку (продужетак
распуста због проглашене епидемије грипа) одржано иако не у потпуности по
испланираном распореду, као и представљање најпопуларнијих издања издавачке куће
„Одисеја“ последњег дана Салона, о којима је говорио уредник „Књигоскопа“ и писац
Александар Губаш.
Национални дан књиге (28. фебруар) обележен је 27. промоцијом књиге „Чеси,
Пољаци и Словаци у Пироту 1878 – 1918“ аутора историчара Давора Лазаревића, у
организацији Удружења историчара и Библиотеке.
Током марта Народна библиотека је обележила Светски дан поезија, 21. март,
поклонивши свима онима који су тог дана свратили у библиотеку пригодне букмаркере.
Градска смотра рецитатора одржана је 30. марта, а домаћин окружне две недеље касније
била је Бабушница.
Април је био у знаку промоција књига завичајних писаца, када су
представљена два изузетно читана издања Библиотеке – роман „Анка“ Негослава
Ђорђевића (5. 4.) и најновија књига Добриле Незић „Оратете уста да несте пуста“ (11.
април), а обележен је и Светски дан Рома, 8. април, изложбом књига и фотографија о
Ромима, њиховом животу, традицији и култури.
Поводом Дана Библиотеке (17. мај), Библиотека је својим корисницима
омогућила попуст од 50% на годишњу чланарину.
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У несвакидашњем амбијенту Тврђаве Кале, у складу са књигом која се
промовише, 13. јуна одржана је изузетно добро посећена промоција романа првенца
нашег суграђанина Милана Панића „Творац бесмртности“.
У оквиру Пиротског културног лета Библиотека је
представљање нове књиге ауторке Ангелине Петровић (3. јул),
Мирјаном Бобић Мојсиловић (11. јул) и на самом измаку Лета
проф. др Данијеле Костадиновић „О магичном реализму
посвећено највећем књижевном ствараоцу са ових простора.

имала три програма:
несвакидашње Вече са
(27. август) предавање
Слободана Џунића“,

О томе какву библиотеку желимо могли смо и сами да дискутујемо на
акредитованом семинару „Иновације у библиотекарству“, са предавачем Бебом
Станковић (16. септембар). Део свог изузетно читаног књижевног опуса, романе
„Ветрови зла“ и „Гвоздени облаци“, врло заинтересованој пиротској публици
представио је Бранислав Јанковић у читаоници Библиотеке 26. септембра.
Дечја недеља обележена је 10. октобра промоцијом романа за децу и младе
„Писма за Бадија“ аутора Милоша Соколовића, у издању Народне библиотеке Пирот.
Током децембра говорило се о 25 година стваралаштва у области
документарног филма аутора Владимира Манића, када је приказан и његов филм
„Мајко ле Стара планино“. Дан библиотекара Србије, 14. децембар, био је прилика да се
подсетимо песникиње Гордане Тодоровић, чије је песме приредила Милица
Миленковић.
Уз већ поменута издања – „Анка“ и „Писма за Бадија“, Библиотека је у 2019.
години објавила и 2. издање књиге на дијалекту која је за кратко време наишла на
изузетан одјек Добриле Незић „Оратете уста да несте пуста“, књигу поезије „Ћошак иза
ћошка“ Елизабете Георгиев и 44. број научног часописа Пиротски зборник, чија је
електронска верзија јавности постала доступна нешто раније и која је за кратко време
забележила велики број прегледа. За штампу је припремљена збирка прича
награђиваног писца Бориса Старешине „Строго поверљиве приче из главе“.

Служба за набавку и обраду библиотечке грађе
Набавна политика је први и основни задатак свих јавних библиотека које
прикупљају, чувају и дају на коришћење разноврсну библиотечку грађу. Планира се у
складу са стандардима и темељи на добром познавању структуре корисника и анализи
њихових потреба и интересовања. Редовном и осмишљеном набавном политиком
обезбеђује се континуирана и квалитетна попуна библиотечких фондова, што
доприноси да не буде осетнијег осипања чланова библиотеке.
Иако се код попуне фондова акценат ставља на пропорционалну набавку
разноврсне библиотечке грађе, основу библиотечког фонда у Народној библиотеци
Пирот, као и код већине јавних библиотека, и даље представља књига. Поред куповине
наменским средствима из градског буџета (497.790 динара је утрошено за ту намену у
2019. години), књижни фонд се попуњава још и поклонима дародаваца, локалним
обавезним примерком, претплатом и разменом.
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Набавка књига у Народној библиотеци Пирот 1997-2019.
Година

Куповина

Поклон

% куповине
у набавци

откуп
МК

поклон

укупно

% поклона
у набавци

укупно

% од
стандарда

1997

872

54,47

648

81

729

45,53

1.601

29,38

1998

791

42,07

489

600

1.089

57,93

1.880

34,50

1999

900

47,34

521

480

1.001

52,66

1.901

34,88

2000

714

43,48

470

458

928

56,52

1.642

30,13

2001

484

35,33

444

442

886

64,67

1.370

25,14

2002

934

28,30

470

1.896

2.366

71,70

3.300

60,55

2003

519

23,69

378

1.294

1.672

76,31

2.191

40,20

2004

602

34,70

754

379

1.133

65,30

1.735

31,83

2005

665

24,42

509

1.549

2.058

75,58

2.723

49,96

2006

851

41,70

360

830

1.190

58,30

2.041

37,45

2007

1.189

38,07

940

994

1.934

61,93

3.123

57,30

2008

941

28,92

1.646

667

2.313

71,08

3.254

59,71

2009

983

38,03

1.162

440

1.602

61,97

2.585

47,43

2010

1.132

51,48

557

510

1.067

48,52

2.199

40,35

2011

1.326

45,55

1.182

403

1.585

54,45

2.911

53,41

2012

1.275

44,40

1.262

334

1.596

55,59

2.871

52,67

2013

562

16,06

1.211

1.726

2.937

83,93

3.499

64,20

2014

732

25,45

1.219

925

2.144

74,54

2.876

52,77

2015

744

24,12

976

1.364

2.340

75,87

3.084

56,58

2016

851

25,08

912

1.630

2.542

74,91

3.393

62,25

2017

839

26,72

540

1.760

2.300

73,27

3.139

57,59

2018

864

23,30

811

2.033

2.844

76,69

3.708

68,71

2019

813

30,48

834

1.020

1.854

69,51

2.667

59,26

Укупно

18.719

31,81

18.295

21.815

40.110

68,18

58.829

51,94
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Стандард за град Пирот је у периоду од 1986. до 2009. године износио 5.250 књига,
од 2010. године за библиотеку развијености каква је пиротска библиотека предвиђа
набавку од 4.500 књига на годшњем нивоу.
Књижни фонд током године увећан је за 2.667 примерака књига (2.487 наслова).
Средствима оснивача купљено је 813 књига (792 наслова), локалним обавезним
примерком Библиотека је дошла до 50 књига (32 наслова) у вредности од 53.436,00
динара, 813 књигу (792 наслова) поклонили су аутори, издавачи, институције и грађани
Пирота (процењена вредност поклоњених књига је 592.715,00 динара). На основу
овогодишњег конкурса Министарства културе Републике Србије за откуп публикација
за јавне библиотеке, Народна библиотека Пирот је са понуђене листе наслова одабрала
774 наслова, односно 834 примерака у вредности од 589.733,00 динара.
Иако су нам, због актуелног закона о јавним набавкама, средства за набавку књига
преполовљена, куповали смо тако да читаоци нису били ускраћени ни за један нови
наслов. Међу вреднијим поклонима у 2019. години највреднији су поклони Народне
библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић. Значај поклона
је превасходно у могућности да се дође до наслова којих пиротска Библиотека нема или
поседује у малом броју примерака, а који се не могу наћи у понуди издавачких и
дистрибутерских кућа нити су обухваћени редовним откупом Министарства културе.

COBISS
Народна библиотека Пирот, заједно са више од 190 библиотека у систему са
преко 2,8 милиона библиографских записа у узајамном каталогу, као пуноправна
чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма COBISS (од
фебруара 2007), учествује у систему узајамне каталогизације креирањем записа у
узајамну базу података COBIB, као и преузимањем библиографских записа из узајамног
у локални електронски каталог. У бази доминирају записи за монографске публикације,
број записа за серијске публикације и некњижну грађу је у иницијалном обиму и биће
приоритет Библиотеке у наредном перидоу.
Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Укупно
записа

3.565

2439

4085 6210 5008 5916 3719 2810 2610 2653 2813 2984 2955

49.574

Закључно са 31. децембром 2019. године, Библиотека је у локалну базу
података унела укупно 49.574 библиографских записа.
У 2019. години на обради монографских публикација стално су радиле
Нинослава Златановић и Слађана Игић, док је троје преосталих каталогизатора
обављало тај посао уз свој стални. Сво петоро каталогизатора поседују лиценце за
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узајамну каталогизацију,
монографских публикација.

односно

Библиотечки радник

одговарајућим

привилегијама

14

за

обраду

Укупно исправљених записа

1. Д. Благојевић

133

2. Н. Златановић

1.003

3. С. Игић

817

4. М. Шаровић

589

5. М. Јовановић

413

Укупно

2.955

Формирање електронског каталога целокупног расположивог фонда Народне
библиотеке Пирот, што је представљало приоритет у досадашњем раду Библиотеке, био
је основни предуслов, уз набавку потребне опреме и обуку радника позајмних одељења,
да се приступи аутоматизацији и процеса позајмице.
Корисницима Библиотеке омогућено је претраживање како постојеће локалне,
тако и база библиотека у Србији и окружењу, што, између осталог, резултира све
учесталијим захтевима за међубиблиотечку позајмицу.

Завичајно одељење
Завичајни фонд Библиотеке са око 2.700 монографских публикација, значајном
колекцијом завичајних серијских публикација и некњижне грађе, у сарадњи са музејом
и архивом, врши функцију информационог центра и важан је фактор у пружању
релевантних података о локалној заједници, омогућавајући истраживачки рад и
комплетно изучавање свих видова живота, развоја и стваралаштва одређене средине.
Свој превасходни циљ - сакупљање грађе чија је основна одлика завичајност,
Библиотека је и у 2019. години успешно реализовала, тесно сарађујући са издавачким
кућама, школама и другим сродним установама, размењујући своја издања. Сви локални
издавачи са територије града поштују актуелни Закон о локалном обавезном примерку
(Сл. гласник РС, 52/11). Грађа за ово одељење купована је и на сајмовима књига. У
завичајном фонду заступљена је грађа која се односи на завичај или на његове
појединце, грађа чији су аутори са територије завичаја, односно чији су аутори на
одређени начин везани за завичај и грађа која је штампана или објављена на територији
завичаја до 1945. године. Осим сталне попуне фонда завичајним публикацијама, циљ
нам је и развијање сарадње са школама и наставницима кроз израду радова на завичајне
теме.
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Континуирано коришћење модерних технологија, каква је дигитализација
(Министарство културе је октобра 2017. године донело Закон о дигитализацији
библиотечке грађе у области културе) омогућило је промоцију завичајне баштине и ван
локалних оквира и њену доступност најширој јавности. Виртуелна колекција
Библиотеке, доступна на сајту пиротске и националне библиотеке у оквиру Дигиталне
Народне библиотеке Србије, садржи 78 књига, Пиротски зборник и фонд разгледница,
док је број дигитализованих публикација знатно већи и перманентно се увећава.
Током 2019. завичајну баштину и стваралаштво смо редовно поред тематских
изложби, промовисали и организовањем књижевних вечери и промоција локалних
стваралаца и издања.
У импровизованом простору читанице Завичајног одељења сви заинтересовани
за стваралаштво овог краја могли су да користе завичајну литературу која се не сме
износити из библиотеке, тако да су у 2019. години на овом одељењу регистроване 575
посете, односно 621 коришћена публикација, углавном дела домаће књижевности (211),
из области историје и географије (77), уметности (72), друштвених наука (65) итд.
Резултат свега овога су бројни стручни, семинарски и мастер радови, чији су аутори
веома често сарадници Библиотеке, али и њени дародавци.
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Позајмна одељења
(одељење за одрасле кориснике, одељење за децу и научно)
Укупан број посета и коришћених књига у Народној библиотеци Пирот у 2019.
години је, имајући у виду и статистичке податке који се односе на коришћење услуга
завичајног и научног одељења, 13.835 посета и 19.095 издатих књига. О корисницима
позајмног одељења за одрасле који читају дневну штампу се не води прецизна
евиденција.

Дечје одељење

Одељење за одрасле

Упис.
Чланова

Број
посета

Изд.
Књига

Упис.
чланова

Број
посета

Упис.
чланова

Број
посета

Изд.
књига

2004

403

4.163

5.341

561

5.885

9.785

964

10.048

15.126

2005

613

4.558

6.454

584

6.260

9.894

1.197

10.818

16.348

2006

730

4.830

7.237

600

5.798

8.941

1.330

10.628

16.178

2007

877

5.358

8.091

596

5.850

9.575

1.473

11.208

17.666

2008

816

5.305

8.129

580

6.318

10.032

1.396

11.623

18.161

2009

770

5.520

8.480

592

7.189

11.265

1.362

12.709

19.745

2010

926

5.462

7.976

592

6.557

10.727

1.518

12.019

18.703

2011

1.114

7.318

9.928

590

6.486

10.389

1.704

13.804

20.317

2012

1.149

7.373

10.443

554

6.558

10.986

1.703

13.931

21.429

2013

1.216

8.193

12.078

556

6.503

10.753

1.772

14.696

22.831

2014

1.198

7.263

8.945

592

5.988

10.373

1.790

13.251

19.319

2015

1.106

6.215

8.436

559

5.421

10.506

1.665

11.636

18.942

2016

1.195

6.905

9.631

540

5.538

10.459

1.735

12.443

20.090

2017

1.129

6.484

8.462

614

5.817

10.564

1.743

12.301

19.028

2018

1.032

6.849

8.547

600

5.918

10.571

1.632

12.767

19.118

2019

1.030

6.767

7.549

572

5.126

9.268

1.602

11.893

16.817

Година

Изд.
књига

Укупно
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Научно одељење
Током 2019. године на Научном одељењу издато је на коришћење 1.657 књига,
830 новина, 138 часописа, 45 књига на страном језику. Евидентирано је и 1.367
корисника који су позајмили неку публикацију, као и 663 корисника који су користили
интернет. Током протеклог периода интензивна је била и међубиблиотечка позајмица.
За наше кориснике из других библиотека у Србији позајмили смо 22 публикације, а на
коришћење другим библиотекама послали смо 15 публикација из наших фондова.
Библиотекари Научног одељења бавили су се, поред издавања библиотечке грађе, и
обрадом публикација у COBISS систему, с тим што ће се у наступајућем периоду
интензивирати и обрада серијских публикација и некњижне грађе.
Поводом Дана Европе, 9. маја, у ЕУТЕКА кутку на Научном одељењу,
организована је ликовна радионица на којој су деца из вртића „Чика Јова Змај“ цртала
заставе земаља Европске уније. Најбољи радови су награђени таблет рачунаром и
књигама. Радионицу је пратила изложба књига европских писаца и разговор о земљама
чланицама, њиховим културним ресурсима. Модератор програма била је Марија
Шаровић, координатор за ЕУ при Научном одељењу, која је такође осмислила и
организовала у сарадњи са предшколцима и еколошку радионицу поводом Green Week /
Зелене недеље - у оквиру промоције ЕУтека кампање #EuzaTebe, у коју се укључила и
пиротска библиотека.
За Светски дан Рома, Научно одељење припремило је изложбу књига и
фотографија о Ромима, њиховом животу, традицији и култури.
Библиотекари Научног и Завичајног одељења присуствовали су акредитованом
семинару Демократизација дигитализације у библиотекама, када су били у прилици
да се детаљно упознају са новим алатима за скенирање и транскрипцију рукописног
материјала, који омогућује стварање аутоматских транскрипта и претрагу пуног текста
путем нових технологија. Мобилна апликација DocSken, доступна је у GooglePlay
продавници. Путем ове апликације мобилни андроид постаје уређај за скенирање.
Преносиви уређај ScanTent, функционише као постоље за мобилни телефон када је у
режиму скенирања, блокира амбијентално светло и обезбеђује недеструктивно лед
светло. Платформа Transkribus je пак, нови алат за ишчитавање рукописног материјала,
који је претходно скениран, помоћу наведених технологија.
Библиотекар Научног одељења учестовао је и у раду округлог стола Улога
локалне самоуправе у процесу дигитализације културногнаслеђа у оквиру Сталне
конференције градова и општина. На скупу је било речи о правним оквирима,
плановима, програмима и смерницама за дигитализацију културног наслеђа.
У организацији Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ из Новог Пазара у
новембру 2019. године одржан је међународни округли сто на тему Облици прикупљања
завичајне грађе, на којем су своје искуство на овом пољу презентовале Нарциса
Алексић са завичајног одељења и Марија Шаровић.
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На самом крају године библиотекар Научног одељења организовала је часове
грађанског васпитања и веронауке у Библиотеци. Часовима је присуствовало 120
ученика првог разреда ОШ „Вук Караџић“. Научно одељење је такође сарађивало и са
вртићима у Пироту. Неколико група вртића „Лане“ упознали смо са одељењима,
фондовима, најстаријом књигом, манифестацијама и другим активностима Библиотеке
у Пироту.
Уз М. Шаровић, на Научном одељењу запослена је и Драгана Благојевић.

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима
На простору од око 220 м², на старој локацији Библиотеке у улици Бранка
Радичевића, смештен је књижни фонд са преко 40.000 монографских публикација - тзв.
позајмно одељење за одрасле кориснике. Уз ово одељење функционише и читаоница,
намењена превасходно ученицима и студентима али и за читање дневне штампe, a како
Библиотека не располаже салом за јавне скупове читаоница је место на коме се
одржавају књижевне вечери, разне трибине, предавања, смотре и друге манифестације
Библиотеке.
Преостале старе и потпуно неупотребљиве полице Библиотека је заменила
новим, које испуњавају прописане услове о снештају библиотечке грађе. Посебна
погодност је што су корисници овог одељења добили слободан приступ целокупном
расположивом књижном фонду. Чланови позајмног одељења на располагању имају
рачунар и могућност коришћења интернета у простору читаонице.
Велики искорак је увођење аутоматизоване позајмице, што је корисницима
омогућило да у сваком тренутку могу да сазнају да ли је тражена књига доступна,
односно када ће им бити на располагању.
Док су чланови дечјег одељења углавном ученици основних школа и деца
предшколског узраста, структура корисника позајмног одељења за одрасле обухвата
лица разнородног профила и степена образовања. Библиотека је, поред својих
сарадника, бесплатно уписивала ученике првог разреда пиротских основних школа,
децу предшколског узраста, социјално угрожена лица и добровољне даваоце крви.
Главни задатак радника позајмног одељења је да што квалитетније услуже
кориснике, тако да се улаже велики труд да се обезбеде сви тражени наслови. Да би се
захтеви свих корисника испоштовали, води се и тзв. књига дезидерата, која је од
великог значаја приликом набавке нових издања. Проблем представља то што
акутелних наслова за којима влада велико интересовање нема у довољном броју
примерака, те се стога организују и листе чекања. Путем сталне поставке атрактивнијих
издања која се редовно ажурира, повремених тематских изложби књига, редовне
рубрике у локалном листу „Слобода“ Књиге на полицама библиотеке, корисници су у
прилици да се информишу о актуелним насловима. Посетиоци портала за препоруке за
читање књига „Шта да читам“ имају прилику да сваког месеца прочитају и препоруке
пиротских библиотекара за читање квалитетних наслова.
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На позајмном одељењу за одрасле кориснике у 2019. години су радили
дипломирани библиотекари Милан Јовановић, Бојана Митић и Милорад Костић. Поред
рада са корисницима, Милан Јовановић, који је и аутор сајта Библиотеке, био је задужен
за његово редовно ажурирање а ангажован је био и на пословима обраде књига,
сервисирања рачунара и као логистичка подршка бројним дешавањима у организацији
Библиотеке, али и других установа, организација, удружења који се редовно одвијају у
простору читаонице, којих је у просеку 2-3 месечно. Бојана Митић води књижевне
програме Библиотеке, а укључена је и у организацију такмичења „Читалачка значка“,
док је Милорад Костић, поред организовања смотре рецитатора и „Читалачке значке“,
ангажован и као уредник издавачке делатности Библиотеке.

Дечје одељење и одељење за младе
Први задатак библиотека чији су корисници деца је увод у читање, а на
библиотекарима дечјих одељења је да им представе књигу као драгоцен извор сазнања,
поуке, забаве и радости. Стога дечји библиотекари, у много већој мери, него што је то
случај код осталих категорија корисника, могу да унесу значајне разлике у живот оних
којима служе. Библиотеке код деце стварају здрав став да су учење и образовање, као и
овладавање језиком од велике важности.
На дечјем одељењу пиротске Библиотеке редовно су током 2019. године
организовани пригодни програми, приређиване разноврсне тематске изложбе,
обележавани значајни датуми и јубилеји. Како је основни циљ Народне библиотеке
Пирот да промовише књигу и читање међу децом свих узраста, неминовно је било и
присуство Библиотеке на друштвеним мрежама као што су Instagram и Facebook, што
омогућава савременим генерацијама да у сваком тренутку и на сваком месту прате наш
рад.
Дружење са дечјим писцима започели смо већ на Салону књиге, где се
традиционално организује акција бесплатног учлањивања ђака првака, које је успешно
анимирао писац Милош Петковић. Изложбом Био једном један лаф, посвећеном животу
и раду Душка Радовића (1922-1984), у години када се обележава 35 година од његове
смрти Народна библиотека Пирот је подсетила на стваралаштво омиљеног писца за
децу и одрасле (јун 2019).
Са најуспешнијим такмичарима на овогодишњој
манифестацији „Читалачка значка“ дружили су се Стефан Митић Тићми и Елизабета
Георгиев. Дечја недеља обележена је 10. октобра промоцијом романа за децу и младе
„Писма за Бадија“ аутора Милоша Соколовића, уз могућност да се сва заинтересована
деца и тинејџери учлане у библиотеку са попустом од 50%.
У жељи да књигу и читање популаришемо међу основцима 2010. године
покренули смо поново манифестацију „Читалачка значка“. Те године број деце која су
узела учешће на такмичењу био је 90, годину дана касније било их је 335, 2012. године
475, 2013. године 637, 2014. године 537, 2015. године 580, 2016. 637, 2017. године 734,
2018. - 743. Овогодишње такмичење „Читалачка значка“, у организацији Народне
библиотеке Пирот, најмасовније је откако Библиотека поново организује ову
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манифестацију. Окупило је 774 основаца, који су настојали да својим знањем и
разумевањем прочитаног дођу до читалачке значке.
Током целе године у организовану посету долазила су нам деца из пиротских
вртића, из сеоских школа и ђаци прваци. На дечјем одељењу Библиотеке у 2019. радиле
су библиотекари Мирјана Ћирић и Јулијана Божић и дипломирани библиотекар Тања
Манчић, која је додатно била ангажована и у организацији такмичења „Читалачка
значка“.
Радно време Библиотеке са корисницима је радним данима од 7,30 до 19,00
часова а суботом Библиотека ради од 8,00 до 13,00 часова.

Програмско буџетирање
Народна библиотека Пирот је, у склопу програмског буџетирања, у првој
половини године успешно реализовала пројекат „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ“ којим су обухваћена два посебна дешавања - Смотра рецитатора и
манифестација „Читалачка значка“.
У суботу, 30. марта, одржано је традиционално градско такмичење рецитатора,
на коме је наступило четрдесетак основаца и средњошколаца, разврстаних у три узраста:
млађи, средњи и старији. За окружно такмичење, чији је домаћин била Народна
библиотека Бабушница 20. априла, пласирало се осамнаесторо најбољих, а пласман за
учешће на 51. Смотри рецитатора Србије „Песниче народа мог“ (17. мај, Ваљево) из
Пирота је остварила Миња Пенчић, ученица VI разреда ОШ „Душан Радовић“.
X манифестација „Читалачка значка“, у организацији Народне библиотеке Пирот,
која је отпочела 20. маја и трајала до 3. јуна, окупила је 774 учесника из свих пиротских
основних школа, што је чини најмасовнијом откако је поново обновљена 2010. године.
Најуспешнији такмичари су, поред плакете и књиге, традиционално награђени и
оригиналном мајицом. Прваци који су се посебно истакли добили су, уз плакете,
пригодне беџеве. Комисија за „Читалачку значку“ била је састављена од библиотекара и
професора књижевност.
Јубиларну десету „Читалачку значку“ обележили су и бројни пратећи програми:
изложба Библиотеке града Београда „Био једном један лаф“ посвећена великом Душку
Радовићу (1922-1984) који је оставио трага у свима нама, сусрети са ствараоцима за
децу и младе – Стефаном Митићем Тићмијем, актуелним добитником награде
Политикиног Забавника за свој вансеријски роман „Ја сам Акико“, и Елизабетом
Георгиев, која је успешно анимирала најмлађе такмичаре, представивши своју збирку
поезије у издању пиротске Библиотеке „Ћошак иза ћошка“.

Директор
Директорка Народне библиотеке Пирот је спроводила одлуке Управног одбора,
старала се о испуњавању плана и програма рада Библиотеке, наменском трошењу
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средстава, законитости, организацији рада и заступању Народне библиотеке Пирот у
јавности, настојећи да у пракси обезбеди функционисање свих законских аката.
Народна библиотека Пирот је у 2019. години пословала у складу са усвојеним
планом активности и готово у свим сегментима је унапредила рад и проширила услуге.
Оно што је све изгледније да ће се решити у наступајућем периоду је просторни
проблем Библиотеке, с обзиром да је Град Пирот на конкурсу Градови у фокусу 2018.
добио значајна средства за израду пројектне документације реконструкције објекта
Дома Војске и да је идејни пројекат током 2019. године и урађен, у чему је
консултативну улогу имала и директорка Библиотеке. Познато је да ће Библиотеке
добити комплетан спрат у згради Дома Војске, а приликом израде пројектне
документације, у консултацији са запосленима у Библиотеци, узети су у обзир сви
актуелни стандарди и прописи који регулишу ову област, како би се у потпуности
испоштовала намена објекта, као и потребе корисника.

Управни и Надзорни одбор
У протеклој години на седницама Управног и Надзорног одбора Библиотеке
донете су следеће одлуке:

Управни одбор
- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот за 2018.
годину са финансијским извештајем (28. фебруар 2019),
- одлука о усвајању Програма рада Народне библиотеке Пирот за 2020. годину са
финансијским планом и Правилника о организацији и систематизацији послова у
Народној библиотеци Пирот (9. децембар 2019).

Надзорни одбор
- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот за 2018. годину
са финансијским извештајем (28. фебруар 2019).
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Закључак
У немогућности да одлучује о простору који би представљао адекватно и
дугорочно решење вишедеценијског проблема, Библиотека је врло активно, углавном
путем пројеката, у протеклих неколико година била посвећена опремању и уређењу
одељења и служби, посебно научног и одељења за децу и младе, што је резултирало
функционалном и пространом дечјом и тинејџерском библиотеком, уређено је и
позајмно одељење за одрасле. Улагано је и у набавку квалитетне рачунарске опреме у
циљу унапређивања електронске обраде и аутоматизације процеса позајмице, као и
дигитализације. Посебан сегмент рада представља културно-јавна и издавачка
делатност Библиотеке, која је последњих година доживела свој процват. Програми
Библиотеке су редовно, осим сале за одржавање промоција, пунили позитивним
реакцијама странице електронских и штампаних медија.
Стручни рад, креативност, иновативност, дигитализација, заштита културног
наслеђа, богата издавачка делатност испоставило се да су уједно и добра препорука да и
оснивач, Град Пирот, Библиотеци обезбеди адекватан и довољан простор и средства за
адаптацију истог у Дому Војске и тиме трајно реши смештај Библиотеке.
У свакој прилици Библиотека је настојала да оправда себи задату улогу
пожељног места за доживотно учење, социјалну интеграцију, истраживачки рад, места
где се сусрећу људи и размењују идеје, да заступа и брани праве вредности и да
доприноси општем разумевању и толеранцији.

ДИРЕКТОР
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ

Надица Костић

Јелена Спасић

___________________

____________________

Народна библиотека Пирот
конто

Назив

1
411-412

2
Расходи за запосл.

413-416

Накнаде и друга соц.давања

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
Прој.буџет

31.12.2019 године

у 000 дин.

План 2020

План 2019

Извршење 2019

буџет

буџет
(извори
01,07,08,13)

буџет
(извори
01,07,08,13)

3

4

Индекс
И19/П 19*100

5

6

15.700

14.124

13.885

98,3

820

1.413

1.062

75,2

1.113

1.346

971

72,1

236

406

394

97

1.270

1.350

1.236

91,6

140

170

169

99,4

52

102

78

76,5

424

Специјализоване услуге

425

Текуће одржавање

208

348

63

18,1

426

Материјал

544

651

587

90,2

Прој.буџ.

50

20

20

100

-

1.300

1.069

82,2

15

22

-

-

465

Остале дотације и трансфери

482-483

Таксе и порези

512

Опремa

766

826

815

98,7

515

Књиге

498

498

498

100

21.452

22.386

20.658

92,3

190

190

189

99,5

21.642

22.576

20.847

92,3

свега план
свега пројекти
Свега:

