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Основни подаци о Народној библиотеци Пирот

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 80.000 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 научни часопис 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 2020.
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 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.

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

Године 2019. приступило се на аутоматизованој позајмици књига, чему је
претходило формирање електронске базе постојећег књижног фонда Библиотеке и
обука радника позајмних одељења, тако да смо сада у могућности 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. У 2020. години,
години по много чему специфичној и пуној изазова, када се због пандемије корона
вируса чак три месеца није радило или се радило уз поштовање и придржавање
прописаних мера превенције и заштите, успешно су реализовани бројни иако не сви
испланирани програми, а највећи домети остварени су на пољу дигитализације и
издавачке делатности.

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:
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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.

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 2020. дигитализација се наметнула као један од приоритетних послова
коме се, након што је купљена додатна опрема у виду, приступило озбиљно и посвећено.

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 2020. години остварила приходе у укупном
износу од 20.779,851 динара. Планирана средства за 2020. годину су била 22.071,390
динара, што значи да је остварење плана 94,15%. Из буџета Града за делатност Народне
библиотеке у 2020. издвојено је укупно 20.606.024 динара, од тога 139.926 за
финансирање програма (ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – програмско буџетирање),
док је 173.827 динар Библиотека добила од Министарства културе за реализацију
пројекта „Суфинансирање матичних функција у 2020. години“. Редовним откупом
књига за јавне библиотеке у Србији Министарства културе и информисања РС за 2020.
годину, Народна библиотека Пирот је од издавача добила књиге у вредности од
351.987,87 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 материјално-
финансијских и општих послова - 11,10 и хигијеничар - 6,70.

Квалификациона структура запослених у Народној библиотеци Пирот,
приказана у табелама, дата је у односу на Правилник о организацији и 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 2020.

НКВ 1

ССС 6

ВШС 2

ВСС 7

Табела 2. Квалификациона структура по годинама старости

20-30 г. 31-40 г. 41-50 г. 51-60 г. преко 61 г.

НКВ 1

ССС 2 3 1

ВШС 1 1

ВСС 1 3 1 2
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Табела 3. Квалификациона структура по годинама стажа

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

НКВ 1

ССС 2 1 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.

Проблем заштите и чувања библиотечке грађе, пошто је Библиотека без
стандардне опреме за књиговезницу, решава се ангажовањем уговором о делу стручних
лица за обављање поменутих послова.

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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Директор

виши дипл.
библиотекар

Матична служба и
одељење за

комуникацију за
развој-бр. радн.: 1

самосталниЗавичајно одељење
бр. радн.: 1 дипл.

библиотекар

Служба
набавке и обраде

бр. радн.: 2 књижничара

Научно одељење

бр. радн.: 2 (1 дипл.
библиотекар и 1
књижничар)

Позајмно одељење за
одрасле кориснике

бр. радн.: 3 (дипл.
библиотекар)

Позајмно
одељење за децу
и младе бр. радн.: 3

(1 дипл. и 2
библиотекара)

Финансијско-
књиговодствена

служба

бр. радн.: 1

Правно-
административна

служба

бр. радн.: 1

Одржавање хигијене
/ курирска служба

бр. радн.: 1

Матична служба

Да би Матичном одељењу Народне библиотеке Србије доставили попуњене
анкете са подацима за потребе иновиране базе МБС, неопходно је било проћи захтевну
обуку коју је национална библиотека организовала кроз више радионица у претходном
периоду. Сви тражени подаци за јавне библиотеке достављени су у предвиђеном року.

Народна библиотека Пирот надзор над стручним радом библиотека није
обавила у планираном обиму, најпре због увођења ванредног стања, а потом и
нестабилне ситуације на подручју Пиротског округа да би у три општине била
проглашена и ванредна ситуација. Ипак, извршена су три надзора: над радом школске
библиотеке „Христо Ботев“ у Димитровграду, Народном библиотеком „Вук Караџић“ у
Белој Паланци и ванредни надзор у Народној библиотеци Бабушница. Увид у стање и
услове рада током 2020. године обављен у 7 школских библиотека у округу, док је
стручна помоћ указана 24 пута, а обављено је и четрдесетак консултација.
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У 2020. години могућност одласка на стручне скупове је била врло ограничена,
тако да су пиротски библиотекари учешће узели једино на XIV Библионету у Врању,
научном скупу у организацији Заједнице матичних библиотека и Народне библиотеке
„Бора Станковић“, који је био посвећен теми Сарадња и партнерство: креирање нове
заједничке визије за библиотеке (1-3. октобра); на субрегионалној радионици на позив
и у организацији Гете института Do it, code it, build it - Makerspace у библиотеци, која је
одржана делимично онлајн 15. и 16. октобра, уз присуство библиоткара из Београда,
Лесковца, Пирота, Ужица, Смедеревске Паланке и са Уба; на онлајн регионалној обуци
на тему француског стрипа коју је организовала Народна библиотека Србије у сарадњи
са Француским институтом (3. децембар); на стручном саветовању Завичајни фондови -
развој, теме и тенденције 2000-2020, у организацији Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку (26. и 27. новембар). Другог дана саветовања одржана је
посебна Панел сесија Нови трендови дигитализације завичајне грађе где је, уз
библиотеку домаћина и НБ „Милутин Бојић“ из Београда, своја искуства у примени
новог софтвера представила и Народна библиотека Пирот као једна од 4 библиотеке у
Србији која своју дигиталну библиотеку базира на Рескарти. Панелиста Народне
библиотеке Пирот Милан Јовановић презентовао је такође садржај Завичајне дигиталне
колекције пиротске библиотеке.

НБП је, у склопу сталног стручног усавршавања, за библиотекаре Пиротског
округа организовала и један акредитовани семинар - Селфи из библиотеке: рад са
децом и младима на промоцији читања, чији су аутори дипломирани библиотекари
саветници Милица Матијевић и Елизабета Георгиев, потом и онлајн верзију семинара
за оне библиоткаре из јавних библиотека који претходни пут нису могли да присуствују.

У најновијем броју стручног часописа НБ „Радоје Домановић“ из Лесковца
Нови легат изаћи ће и стручни рад пиротских библиотекара Надице Костић и Бојане
Митић „Девета уметност као чувар културног наслеђа Пирота“.

Послове матичне службе обављају самостални књижничар Јован Динчић и
виши дипломирани библиотекар и директор Библиотеке Надица Костић.

Културнa и јавна делатност

У 2020. години, без обзира на епидемиолошку ситуацију која је у великој мери
утицала и на број и распоред културних дешавања, захваљујући напорима свих
запослених у Библиотеци, организован је, уз придржавање свих мера опреза и
превенције, велики број догађаја. Није изостала ни добра сарадња са медијима, тако да
су сви програми Библиотеке и спроведене акције били, осим на сајту и друшвеним
мрежама Библиотеке, изузетно добро медијски пропраћени.
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Почетком године (16. јануар), у Читаоници Народне библиотеке Пирот одржано
је предавање и промоција књига ,,Све је овде легенда“ и ,,Ходочашће на
Крф“ Љубомира Сарамандића, кустоса Српске куће на Крфу.

Уочи традиционалног Салона књиге и графике, 17. фебруара, у препуној
Читаоници одиграо се својеврстан музичко-сценски перформанс промоција
романа ,,Дан када је умро Сид“, академског сликара, музичара и писца Зорана Алексића
Кокија. Модератор вечери био је Боривоје Петровић.

Фебруар је традиционално био у знаку Салона књиге и графике, који Дом
културе и Народна библиотека организују под покровитељством Града Пирота и који је
одржан у периоду од 18. до 25. фебруара. Најважнију културну манифестацију у граду,
XXI Салон књиге, отворио је један од наших најнаграђиванијих писаца академик Горан
Петровић. Библиотека је на Салону књиге промовисала два романа - „Југо увек окреће
на буру“ Лауре Барне, са књижевним критичарем Александром Поповићем (водитељ
програма била је професор књижевности Јасмина Манић) и „Yugoslav“ Ане Вучковић,
уз учешће књижевних критичара и стваралаца Срђана Срдића и Владимира Арсенића,
роман који се по мишљењу НИН-овог жирија нашао у најужој конкуренцији за најбољи
у 2019. години. Дружење ђака првака са једним од најбољих и најпопуларнијих дечјих
писаца Дејаном Алексићем је одржано, иако не у потпуности по испланираном
распореду. По први пут на Салону књига организован је и акредитовани семинар за
библиотекаре Пиротског округа, коме су присуствовали и школски библиотекари
„Селфи из библиотеке“.

Национални дан књиге (28. фебруар) обележен је предавањем о рецитовању
Ангелине Лукић, професионалне глумице, уреднице програма Центра за културу
Ваљево који је један од организатора Републичке смотре рецитатора „Песниче народа
мог“. Разговор са Ангелином Лукић водио је професор књижевности и дипломирани
библиотекар Милорад Костић. Ово предавање, које је окупило велики број
заинтересованих професора и учитеља, као и деце рецитатора, представљало је
својеврсну најаву традиционалне Смотре рецитатора, која по први пут у историји овог
такмичења због епидемиолошке ситуације није одржана.

Промоција збирке прича „Строго поверљиве приче из главе“ Бориса Старешине
(издање Народне библиотеке Пирот), одржана је 13. марта 2020. године, а поред аутора,
о књизи су говорили и Славица Тотић и Емина Даскаловић, а наступио је и блуз бенд
Rusty strings. Већина прича које чине збирку „Строго поверљиве приче из главе“ су
раније награђиване.

Након проглашења ванредног стања, 16. марта, све до 11. маја наступио је
период када је Библиотека радила, али не непосредно и са корисницима нити су
класични програми организовани. Нов начин да наши корисници и сви заинтересовани
ипак могу да присуствују програмима Библиотеке – била су онлајн дешавања, те је тако
поводом Светског дана књиге (23. април) о потреби читања, о утицају књижевности и
уопште уметности на друштво, са редитељем Давидом Алићем разговарао библиотекар
Милорад Костић. Разговор је „објављен“ на сајту и фејсбук страници Библиотеке.
Поводом Дана Народне библиотеке Пирот (17. мај) „гост“ Библиотеке био је актуелни
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добитник НИН-ове награде Саша Илић а интервју с њим нашао се, осим на сајту
Библиотеке, и на страницама Слободе. Нова књига у издању Народне библиотеке Пирот
збирка прича ауторке Елене Вацић Лене Тигран под називом „Љубавне тајне“ такође је
имала своју онлајн промоцију.

По окончању ванредног стања, Народна библиотека Пирот је поводом Светског
дана писања писама - 11. маја, расписала наградни конкурс за најлепше писмо, на које
је стигло 70 писама. Ученици су били креативни, па су писма писали учитељици,
вирусу COVID-19, чика Јови Змају, измаштаним пријатељима, баки и деки...
Библиотекари су пажљиво прочитали сва писма, а ауторе најбољих и најкреативнијих
су наградили књигама, букмаркерима и чланском картом Библиотеке. Конкурс је
завршен отварањем изложбе најлепших писама (9. јул), ауторке библиотекара и
професора књижевности Бојане Митић, која је могла да се погледа током летњих
месеци у холу Дома Војске.

Народна библиотека Пирот била је 27. августа гост 51. Драинчевих књижевних
сусрета у Прокупљу, на којима је представила пиротску књижевну сцену. Бојана
Митић, библиотекар Народне библиотеке Пирот, је прокупачку публику упознала са
стваралаштвом Слободана Џунића, једног од наших најзначајнијих завичајних писаца,
који „у српску књижевност уводи старопланински југоисток Србије“; са сакупљачким
радом Драгољуба Златковића, аутора Речника пиротског говора, а говорило се и о
научном часопису Пиротски зборник, најзначајнијем издању Народне библиотеке
Пирот. Прокупачкој публици представили су се својим лирским стваралаштвом и
завичајни аутори Каја Панчић Миленковић, Наташа Панић и Милош Соколовић.

Прво књижевно вече у Народној библиотеци Пирот од проглашења ванредног
стања средином марта, одржано је, уз све мере заштите од ширења COVID-а 19, 9.
октобра, када је и уживо представљен роман „Пас и контрабас“ за који је Саша Илић
добио НИН-ову награду за најбољи роман у 2019. години. Разговор са писцем водио је
Игор Ђорђевић.

Народна библиотека Пирот је традиционалну манифестацију Читалачка значка
2020 у нешто измењеном облику, с обзиром и на промењене услове рада и школа и саме
установе услед пандемије корона вируса, организовала током октобра и прве половине
новембра. Уместо традиционалног разговора на дечјем одељењу, читалачке дневнике је
требало доставити Библиотеци. Жеља организатора била је да се подржи и похвали труд
сваког детета које је читало и представило прочитано у форми читалачког дневника или
за старије разред, од IV до VII, литерарног рада о књизи (са предвиђеног списка
литературе за тај узраст) која је на њих оставила посебан утисак. По први пут је
изостала велика завршна свечаност, али не и награде најсупешнијим такмичарима.
Сваки награђени ученик био је посебан гост дечјег одељења Библиотеке и своју награду
могао је да преузети лично.

Уз већ поменута издања – „Строго поверљиве приче из главе“ и „Љубавне
тајне“, Библиотека је у 2020. години објавила и књигу кратких прича Наташе Панић
„Луда жена“, друго допуњено издање „Наши у белом свету” аутора Бобана Митића и 45.
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број Пиротског зборника, чија је електронска верзија јавности постала доступна нешто
раније и која је за кратко време забележила велики број прегледа. За штампу је
припремљена збирка поезије Томице Ћирића „Завет ћутања“ и Зборник радова са
научне конференције посвећене Драгољубу Јовановићу, одржане 11. септембра у чијој
организацији је учествовала и Библиотека.

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. Куповином као најважнијим
видом набавке купљено је 700 књига (687 наслова), у вредности од 477.947,00 динара.
Поред куповине наменским средствима из градског буџета, књижни фонд се попуњава
још и поклонима дародаваца, локалним обавезним примерком, претплатом и разменом.
Поклоном грађана, аутора, институција, установа, Библиотека је у 2020. години
приновила свој књижни фонд грађом, чија је процењена вредност 887.842,00 динара
(2.580 наслова, 2635 примерака). Локалним обавезним примерком Народна библиотека
Пирот је 2020. обогатила свој фонд књигама у вредности од 14.000,00 динара (15
наслова, односно 37 примерака).

Редовним откупом књига за јавне библиотеке у Србији Министарства културе и
информисања РС за 2020. годину, Народна библиотека Пирот је од Министарства
добила на поклон књиге у вредности од 351.987,87 динара, односно 837 наслова (853
примерака).

У 2020. години књижни фонд Народне бибилиотеке Пирот приновљен је са
укупно 4.225 књига.

Набавка књига у Народној библиотеци Пирот 1997-2020.

Година Куповина Поклон укупно
% од

стандарда

% куповине
у набавци

откуп
МК

поклон укупно
% поклона
у набавци

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
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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

2020 700 16,56 853 2.672 3.525 83,43 4.225 93,88

Укупно 18.719 31,81 18.295 21.815 40.110 68,18 63.054 53,54

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 годишњем нивоу.

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 2020. 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
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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.

Закључно са 31. децембром 2020. године, Библиотека је у локалну базу
података унела укупно 53.454 библиографскa записа.

У 2020. 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
узајамну каталогизацију, односно одговарајућим привилегијама за обраду
монографских публикација.

Библиотечки радник Укупно исправљених записа

1. Д. Благојевић 129

2. Н. Златановић 1.302

3. С. Игић 1.003

4. М. Шаровић 1.198

5. М. Јовановић 248

Укупно 3.880

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Укупно

Укупно
записа 3565 2439 4085 6210 5008 5916 3719 2810 2610 2653 2813 2984 2955 3880 53454
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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

Завичајно одељење је у 2020. години свој рад прилагодило условима насталим
као последица пандемије изазване вируосом COVID 19. Поштујући све мере заштите,
рад са корисницима је у тренутку ванредног стања прекинут али је наша дигитална
збирка у том периоду била изузетно коришћена. Преко средстава јавног информисања и
друштвених мрежа обавештавали смо о могућностима и начину коришћења дигиталних
извора Библиотеке. Иако су услови за рад у 2020. години били специфични, завичајно
одељење Библиотеке посетио је 381 корисник, који је у простору одељења користио 557
књига.

Сакупљање грађе чија је основна одлика завичајност, Библиотека је и у 2020.
години успешно реализовала, 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).
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 овај крај и грађа која је штампана или објављена на
територији завичаја до 1945. године. Перманентно истраживање прошлости завичаја
посао библиотекара завичајног одељења чини још комплекснијим.

У 2020. години набављене су и нове полице за смештај књижног фонда, што је
омогућило већу прегледност и бољу доступност грађе.

Континуирано коришћење модерних технологија, превасходно дигитализације
(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, што се у времену короне
показало од немерљивог значаја. Виртуелна колекција Библиотеке, доступна на сајту
пиротске и националне библиотеке у оквиру Дигиталне Народне библиотеке Србије,
тренутно обухвата око 400 јединица књижне и некњижне грађе са преко 26.000
дигитализованих страна, претражива је у пуном тексту, и увећава се на дневном нивоу
захваљујући и доброј сарадњи са националном и библиотекама у окружењу као и
другим установама културе. Циљ нам је, да у наредном периоду, грађу коју смо
годинама уназад чували на локалним рачунарима сада учинимо претраживом и јавно
доступном путем интернета као и да постојеће колекције допунимо новим изворима.
Тренутно настојимо да од Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и НБ



Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2020. 15

„Вук Караџић“ у Крагујевцу добијемо дигиталне копије издања које су у власништву
тих библиотека, а за нас су важна јер су везана за пиротски крај: Глас пиротске
омладине (1907), Граничар: лист за политику, трговину, науку и књижевност (1903),
Момчиловац (1908), Пиротски весник (1904), Пиротски гласник (1918), Слободна реч
(1909).

Позајмна одељења

(одељење за одрасле кориснике, одељење за децу и научно)

Укупан број посета и коришћених књига у Народној библиотеци Пирот у 2020.
години је испод просечних вредности, имајући у виду да Библиотека током ванредног
стања и није радила са читаоцима.

Дечје одељење Одељење за одрасле Укупно

Година Упис.
Чланова

Број
посета

Изд.
Књига

Упис.
чланова

Број
посета

Изд.
књига

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

2020 916 3.987 5.133 611 3.949 6.847 1.527 7.936 11.980
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Научно одељење

Током 2020. године услуге Научног одељења користило је 795 корисника.
Библиотекари овог одељења дали су на коришћење 1.063 монографских и 1.567
серијских публикација (часописа и новина). С обзиром да читаоница Научног одељења
због пандемије није радила, евидентирано је мање корисника који су користили
интернет, свега 117. Издато је 28 књига на страном језику. Међубиблиотечка позајмица
је функционисала, али у мало мањем обиму него претходних година. НБП одговорила је
на све захтеве других библиотека (којих jе било 7), а за кориснике из Пирота из других
библиотека у Србији позајмљено је 10 публикација.

Почетком године Народну библиотеку су посетили ученици првог разреда ОШ
„8. септембар“ и том приликом смо их упознали са фондовима и услугама које пружамо.

Период изолованости библиотекари Научног одељења искористили су за
сређивање фондова и депоа. Набављене су и нове металне полице, фондови су
разређени, грађа је прегледније распоређена, што доприноси бољем сналажењу
корисника.

Библиотекари овог одељења Марија Шаровић и Драгана Благојевић бавиле су се
и обрадом публикација. Стручно је обрађено 1.327 публикација. На самом крају године
приведена је крају и обрада публикација из легата Душица Јонић Дуње Чинче.

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.

Након извршених радова на измаку 2020. године на електричним инсталацијама,
постављања паник расвете и молерских радова на позајмном одељењу за одрасле
кориснике Народне библиотеке Пирот, овај простор је добио сасвим нови изглед. Слике
Николе Николића које је он у разним приликама поклањао Библиотеци, на којима су
представљени познати писци, додатно су оплемениле овај простор.

Целокупни књижнои фонд позајмног одељења за одрасле налази се у
слободном приступу и на располагању је корисницима да га и сами претражују, што
ипак није био случај у 2020. год. када су се стриктно поштовале мере превенције и
заштите. Велика испомоћ и корисницима и библиотекарима у раду представља увођење
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аутоматизоване позајмице, тако да се у сваком тренутку зна да ли је тражена књига
доступна, односно када ће 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 актуелних
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.

На позајмном одељењу за одрасле кориснике у 2020. 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 дигитализације,
обраде књига, сервисирања рачунара и као логистичка подршка дешавањима у
организацији Библиотеке, али и других установа, организација, удружења који се у
нормалним околностима редовно одвијају у простору читаонице и којих у просеку буде
2-3 месечно, што у 2020. години није био случај. 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.

У жељи да књигу и читање популаришемо међу основцима 2010. године
покренули смо поново манифестацију „Читалачка значка“.

Током дела године када је Библиотека била отворена за кориснике у
организовану посету долазила су нам деца из пиротских вртића, из сеоских школа и
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ђаци прваци, организовани су 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.

На дечјем одељењу Библиотеке у 2020. 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.

Директор

Директорка Народне библиотеке Пирот је спроводила одлуке Управног одбора,
старала се о испуњавању плана и програма рада Библиотеке, наменском трошењу
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 2020. години пословала у складу са усвојеним
планом активности и, без обзира на ванредне услове рада, готово у свим сегментима је
унапредила своје пословање и проширила услуге.

У наступајућем периоду очекује се да просторни проблем Библиотеке добије
свој епилог, с обзиром да је Град Пирот предузео све потребне кораке. Приликом
прикупљања пројектне документације реконструкције објекта Дома Војске и израде
идејног пројекта током 2019. године (за шта је средства обезбедио Град Пирот на
конкурсу Градови у фокусу 2018. године), консултативну улогу су имали и запослени и
директор Библиотеке. Познато је да ће Библиотеке добити комплетан спрат у згради
Дома Војске, а приликом израде пројектне документације 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 2019.
годину са финансијским извештајем (13. фебруар),

- одлука о усвајању Програма рада Народне библиотеке Пирот за 2021. годину са
финансијским планом (27. новембар).
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Надзорни одбор

- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот за 2019. годину
са финансијским извештајем (13. фебруар).
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