1. Визија и мисија
Визија
Визија Народне библиотеке Пирот је да стално унапређује своју улогу
покретача и креатора културног амбијента града, информационог центра локалне
заједнице, које је истовремено и место за истраживачки рад, доживотно учење,
креативно испољавање, место сусретања људи, отворено за различита искуства и
информације и за реализацију нових идеја. Без обзира на услове који су у већини
библиотека далеко од стандардних, широк је спектар услуга које једна јавна
библиотека какава је Народна библиотека Пирот, пружа, поред основне позајмице књига и друге библиотечко-информационе грађе, ту су и
информационе услуге, културни програми, издавачка делатност, што само
доприноси бољој перспективи библиотека.
Са јасном визијом развоја Народне библиотеке Пирот неопходно је
редефинисати однос према аутоматизацији и дигитализацији Библиотеке, јер је
ово предуслов даљег напретка. Нове технологије са собом носе и већа
очекивања корисника библиотека, која подразумевају развој нових услуга –
активно промовисање на друштвеним мрежама где се данас комуницира са
корисницима, веб сервисе, све већу експанзију дигиталних садржаја.
Омогућавајући приступ записаном знању, подстичући и подржавајући
проток информација, спајајући традицију са савременим приступом, Народна
библиотека Пирот учествује у културном, педагошком, научно-истраживачком,
стручном и уметничком раду пиротске јавности. Чувар је писаног културног и
научног наслеђа Пирота, а због своје дуге историје чува и део културне баштине
Србије.
Мисија
Народна библиотека Пирот, сходно одредбама Закона о библиотечкоинформационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11), Ifla/Unesko
Манифесту за јавне библиотеке (1994) и Ifla/Unesko Смерницама за јавне
библиотеке је установа културе чија је мисија „да свим грађанима обезбеди
библиотечко-информационе услуге у циљу задовољавања њихових културних,
информационих, научних, образовних и рекреативних потреба. Извори
информација у јавној библиотеци подједнако су доступни свим грађанима без
обзира на расу, националност, старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност,
економски и радни статус и образовни ниво. Јавна библиотека има важну улогу у
развијању и одржавању демократског друштва тиме што омогућава да сваком
појединцу постану доступна многобројна и различита знања, идеје и мишљења.
Она је културно и информационо средиште за становнике округа или општина на
којима делује“.
Народна библиотека Пирот, као носилац библиотечко-информационог
система на подручју Пиротског округа, својом мисијом жели да буде у функцији
културног живота заједнице у којој делује, личног, социјалног и професионалног
развоја грађана, али и да својим бројним и разноврсним садржајима и сервисима
које пружа остане савремено некомерцијално јавно место окупљања за све
узрасте и све групе.
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Народна библиотека је у Пироту установа културе с најдужом традицијом,
намењена широкој јавности. Претеча данашње Библиотеке је Читаоница,
основана непосредно по ослобођењу од Турака 1879. године. Прво отварање
Читаонице 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 која ће у наредним деценијама постати једно од најзначајнијих
културних средишта пиротског краја. Седамнаести мај се данас обележава и
слави као Дан Библиотеке.
Упркос запаженим резултатима на пољу ширења културе читања и
развијања библиотечке мреже (за шта је уосталом Народна библиотека Пирот
добила угледну награду Милорад Панић Суреп 1980. године), Библиотека није
успела да се избори да добије функционалну централну библиотечку зграду у
самом граду. На измаку 2021. Народна библиотека Пирот је и даље без решеног
просторног питања (рад Библиотека одвија се од 2006. године на две локације у
најужем центру града - у згради некадашњег Дома Војске, где је у зиму 2006.
године део простора адаптиран и уступљен Библиотеци на коришћење када су
дечје, завичајно одељење и одељење обраде као и матична и друге службе
Библиотеке пресељени, док је позајмно одељење за одрасле кориснике остало у
улици Бранка Радичевића). Трајно решење, за које је 2019. године израђен
идејни пројекат, је да се након реконструкције и адаптације зграде Дома Војске
сва одељења и службе Народне библиотеке сместе на првом спрату зграде који
је опредељен за библиотеку. Пројектом је предвиђена и изградња лифта, чиме
би се испоштовали стандарди којима се регулишу права и обавезе о
доступности билиотечке грађе и услуга и лицима са инвалидитетом, старијим
суграђанима, мајкама са малом децом и другим категоријама корисника којима
је из неког разлога спрат неприступачан.
Фонд Народне библиотеке Пирот садржи близу 80.000 књига, преко 200
наслова периодике и разноврсну некњижну грађу. Библиотека годишње учлани
око 1.600 чланова и издаје на коришћење преко двадесет хиљада јединица
библиотечке грађе. Међу члановима Библиотеке преовлађују најмлађи, чему
доприносе и бројни и разноврсни програми намењени управо овој старосној
групи.

У циљу унапређења библиотечког пословања, Народна библиотека
Пирот је од фебруара 2007. године корисник програмске опреме COBISS, самим
тим умрежена је у јединствен библиотечко-информациони систем Виртуелна
библиотека Србије, као део много ширег система виртуелних библиотека. Након
аутоматизације процеса обраде монографских публикација, значајан корак у
осавремењивању библиотечког пословања представљао је прелазак на
аутоматизовану позајмицу, што нам омогућава 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 плану
је и прелазак на аутоматизовану позајмицу серијских публикација и некњижне
грађе, што ће изискивати даљу обуку радника научног одељења а што је на неко
време стопирано због актуелне епидемиолошке ситуације.
Организациона структура
Радни процеси у Народној библиотеци Пирот организовани су као
посебне службе:
- матична служба и одељење за комуникацију и развој,
- завичајно одељење,
- служба набавке и обраде библиотечке грађе,
- научно одељење,
- позајмно одељење за одрасле кориснике,
- позајмно одељење за децу и младе,
- административно-правна и финансијско-књиговодствена служба.

3. Основе за израду Програма за 2022. годину
Основни услови које је потребно испунити како би Народна
библиотека Пирот реализовала своју делатност у складу са својим програмом
рада су: простор, опрема, кадар и финансијска средства.
Простор
Ако бисмо се просторно дефинисали, већина суграђана не би знала где да
лоцира библиотеку, с обзиром да најстарија установа културе у Пироту никада
није имала функционалну библиотечку зграду у самом граду. 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 библиотечкоинформационе делатности, културе уопште. Планираним опредељењем
додатног простора на првом спрату некадашњег Дома Војске, за чију је
реконструкцију и адаптацију прикупљена и израђена комплетна пројектна
документација, али која касни због ситуације изазване пандемијом, рад свих
библиотечких одељења и служби биће обједињен и синхронизован, на
задовољство заиста великог броја корисника библиотечких услуга и посетилаца
програма у организацији Библиотеке, којих би било и више да су услови у
којима библиотека функционише бољи.
Уместо тражења привременог смештаја за библиотеку и њеног
пресељења што није ни једноставно ни лако изводљиво и питање да ли такав
простор постоји у граду, уколико је икако реално могуће реконструкција би

требало да се одвија по фазама, да се најпре крене са адаптацијом и
преуређењем простора где се тренутно налази балетски студио, а који је
пројектом опредељен и предвиђен за библиотеку. Ту би свој смештај
привремено нашло дечје одељење док се не санира део зграде у коме се оно
тренутно налази, потом би се исто урадило са наредним, па са следећим
одељењем и библиотека би могла све време да остане отворена за кориснике,
јер би и само пресељење у неку нову зграду сигурно довело до прекида у раду
библиотеке, имајући у виду велики број књига (близу педесет хиљада) и остале
грађе и опреме коју би требало пренети. Мишљења смо да је, уколико је
изводљиво с обзиром на планирано надзидавање објекта, то једино рационално
решење, имајући у виду да реконструкција не подразумева само санирање
плафона и зидова, него и инсталација за струју, интернет, грејање, водоводних
инсталација, потом замену столарије, итисона и др.
Опрема
Аутоматизована стручна обрада пословања Народне библиотеке Пирот
одвија се од фебруара 2007. године на COBISS платформи коју развија
национална библиотека и њоме је обухваћена стручна обрада монографских
публикација. Целокупни расположиви књижни фонд пиротске Библиотеке
претражив је у електронском каталогу НБПИ. Рад у COBISS-у подразумева и
стално улагање у рачунарску и пратећу опрему као и континуирану обуку
библиотечких радника, али су и предности тога што смо чланица мреже
Виртуелне библиотеке Србије велике и огледају се пре свега у узајамној
каталогизацији, односно могућности преузимања записа и лакој доступности
грађе других библиотека, чланица ВБС-а.
Дигитализација као врло значајан сегмент рада установа које се баве
заштитом културног наслеђа, такође изискује стално осавремењавање опреме а
један од начина да се дође до вредне опреме су и пројекти. На конкурсу
Министарства културе и информисања Републике Србије из области
дигитализације културног наслеђа у 2021. години, Народна библиотека Пирот је
аплицирала са пројектом Дигитална завичајна колекција, с циљем да покуша
да овим путем дође до савремене и вредне опреме за дигитализацију. Након
више од десет година рада на процесу дигитализације завичајне грађе, скенер,
такође набављен путем пројекта код ресорног министарства, био је потпуно
застарео и више није задовољавао потребе које намећу нови програми за
дигиталну припрему и обраду грађе. Библиотека је за свој пројекат набавке нове,
савременије опреме за дигитализацију добила средства у износу од 500.000
динара, а набавка новог скенера је допринела да тренутно располажемо са
једном од најзначајнијих дигиталних колекција завичајне грађе.
Последњих година а то је била пракса са којом се наставило и у 2021.
години се знатно улагало у куповину нових полица које би биле у складу са
прописаним стандардима, тако да је дотад неадекватни смештај књижног фонда
услед хроничног недостатка полица готово у потпуности отклоњен. У 2022.
години више пажње биће поклоњено набавци адекватних полица и ормара за
смештај некњижне грађе.
Кадар
Проширење обима послова и увођење нових услуга не прати повећање
радника у Народној библиотеци Пирот, којих је 16, од тога је један радник на
одређено време. Сви радници на библиотечким пословима (13) имају положен

стручни испит. Неопходно је да се по укидању закона о забрани запошљавања у
јавном сектору омогући заснивање сталног радног односа са једним радником са
високом стручном спремом (дипломирани библиотекар).
Две колегинице, које су завршиле високе струковне студије, по
доношењу подзаконских аката, стекле су звање библиотекара. Доношење нове
Уредбе за послове који предвиђају трогодишње студије изискиваће корекцију
коефицијената.
Проблем заштите и чувања библиотечке грађе (Библиотека је без
стандардне опреме за књиговезницу) решаваће се ангажовањем уговором о делу
стручних лица за обављање поменутих послова, односно локалне штампарије.

4. Планиране активности
Планиране активности, као и темпо и динамика њихове реализације
биће условљени радовима на реконструкцији зграде некадашњег Дома Војске,
који би требало да преузме улогу савременог мултифункционалног културног
центра.
Матична служба и одељење за комуникацију и развој
С обзиром да је Народна библиотека Пирот матична библиотека
Пиротског округа, матична служба, сагласно Закону о библиотечкоинфорамционој делатности, стара се о развоју библиотечко-информационе
делатности на територији округа. Регистром су обухаваћене 4 општинске и 15
библиотека у основним и средњим школама. Матична служба ће и у 2022.
години ажурирати податке о свим регистрованим библиотекама и библиотечком
кадру са територије своје матичности и достављати их Народној библиотеци
Србије за иновирану базу „Мрежа библиотека Србије“, спроводиће надзор над
стручним радом, пружати стручну помоћ, организовати акредитоване програме,
семинаре и предавања, радне састанке. Поштујући одредбе Закона о
библиотечко-информационој делатности, припремаће и спроводити програм
обуке библиотечких радника са територије Пиротског округа, уколико буде
оних који су стекли услов за полагање стручног испита у библиотечкоинформационој делатности.
Подружница Пиротског округа учествоваће у раду секција и комисија
репрезентативног Библиотекарског друштва Србије, али и Заједнице матичних
библиотека Републике Србије.
Своје годишње и полугодишње планове и извештаје о раду матична
служба достављаће Народној библиотеци Србије и Министарству културе и
информисања РС, које и суфинансира остваривање матичних функција.
Пошто Народна библиотека Пирот нема развијену мрежу огранака по
селима, библиобус остаје једино рационално решење за пружање библиотечких
услуга у већим сеоским насељима општине, чија би набавка изискивала знатна
материјална средства и што није обухваћено финансијским планом Библиотеке.
Културно - јавна и издавачка делатност
У оквиру културне и јавне делатности Народне библиотеке у 2022.
години организоваће се како активности и програми који су већ традиционални,
почев од Салона књига и графике, преко смотре рецитатора, обележавања Дана
Библиотеке, манифестације „Читалачка значка“, Културног лета, разних

промотивних активности које теку у континуитету, тако и програми који се
могу окарактерисати иновативним (програми у онлајн формату за које се
показало да могу да парирају појединим програмима уживо, округли столови и
предавања о различитим темама каква је актуелна полемика о дијалектима,
читалачки клуб намењен тинејџерима и др).
Током 2022. године инсистираће се на појачаној сарадњи са свим
школама у општини преко разноликих програма. Сарадња са библиотекама
Србије у оквиру културно-јавне делатности биће реализована преко програма за
које постоји обострано интересовање, почев од учешћа на књижевним
манифестацијама и представљања пиротске књижевне сцене и све запаженије
издавачке делатности Библиотеке па до организовања заједничких програма,
форума и семинара.
Значајан сегмент рада Библиотеке и у 2022. остаје издаваштво, с
обзиром на број достављених и најављених рукописа, међу којима је највише
прозних дела, романа и приповетки (Негослав Ђорђевић, Маја Цветковић
Сотиров, Борис Старешина, Томица Ћирић, Војислав Минић, Наташа Панић,
Слађана Ристић и др.), хроника села (Шугрин и Расница), до поетских дела
(Милош Соколовић, Игор Ђорђевић, Добрила Незић, Душанка Нешић
Душанова, Весна Соколовић, Ева Ранчић...) Пиротски зборник, без обзира на
ванредне околности условљене пандемијом које неповољно утичу и на научноистраживачки рад самих аутора и истраживача, успешно се вратио годишњој
динамици излажења, задржавши старе али и придобивши неке нове сараднике.
Опредељење Библиотеке је да радећи на пројектима и сарађујући са
другим установама у окружењу, школама, медијима, локалном самоуправом,
невладиним организацијама, непрекидно ради и на стварању и развијању мреже
сарадника без које је немогуће остварити трајну сарадњу са институцијама
културе, образовања, здравства, социјалне заштите, медијима.
Завичајно одељење
Завичајно одељење Народне библиотеке Пирот већ тридесет година
ради на прикупљању, обради, чувању, старању и презентовању књижне и
некњижне грађе о Пироту и Пироћанцима. Принцип завичајности ово одељење
разликује од сталих одељења пиротске библиотеке, док је садржај оно што ово
одељење чини аутентичним у односу на сваку другу библиотеку.
Приоритет у раду завичајног одељења и у 2022. години остаје исти дигитализација фонда, за шта су створени услови почетком 2020. године
набавком сопственог NAS уређаја, чиме је започет процес пребацивања и
обраде завичајне дигиталне грађе која се налази у поседу Библиотеке. Циљ нам
није био само да грађу коју смо годинама уназад чували на локалним
рачунарима сада учинимо претраживом и јавно доступном путем интернета, већ
и да постојеће колекције, кроз сарадњу са другим институцијама, школама,
грађанима, допунимо новим изворима. У том смислу у 2021. години озбиљније
смо се посветили прикупљању и презентовању дигиталних копија
најзначајнијих и ретких јединица завичајне грађе коју физички не поседујемо, а
с том праксом наставићемо и у наступајућем периоду. Бројни апели јавности у
различитим приликама да нам позајме своје дописне карте, фотографије,
разгледнице, већ доносе резултате јер се дигитална колекција Библиотеке
увећава из дана у дан. Сада је то већ озбиљна дигитална библиотека, подељена у
посебне колекције, претражива у пуном тексту, на српском и не енглеском
језику, видљива и јавно доступна широком кругу људи. Намењена је како

студентима и истраживачима тако и ентузијастима који желе да сазнају нешто
више о свом завичају, те бележи велику посећеност. Преглед дигитализиваних
садржаја Народне библиотеке Пирот може се видети на сајту digitalna.nbpi.org.rs.
Дигитализација је уједно и начин да се вредне, старе и ретке завичајне
публикације заштите и сачувају.
У плану Библиотеке су и изложбе монографских публикација, тематске
или с поводом, као и електронске каква је била изложба посвећена
стогодишњици рођења Слободана Џунића (1921-2021), најистакнутијег
књижевника са ових простора.
Са решавањем просторног питања, завичајно одељење би добило преко
потребан простор, чиме би сва завичајна библиотечка грађа која је тренутно
смештена на више локација (на научном се чувају серијске публикације и
некњижна грађа) била обједињена на једном месту, као и неопходну читаоницу.
У склопу нове, реконструисане Библиотеке могуће би било реализовати и идеју
која је одавно присутна а то је оснивање Спомен-собе Слодана Џунића.
Служба за набавку и обраду библиотечке грађе
Основни циљ Народне библиотеке Пирот је адекватно и континуирано
попуњавање фондова. Према броју становника општине и стандардној почетној
величини фонда од 1,5 књиге по глави становника, Народна библиотека Пирот,
треба да годишње принови 4.500 књига - стандард који се у пракси показао
недостижан или тешко остварив.
Да би се набавка обавила што квалитетније, комисија за набавку током
целе године прати издавачку продукцију, стање фонда библиотеке и потребе
корисника (на позајмним одељењима воде се и књиге дезидерата у којима се
евидентирају предлози и жеље читалаца). Набавка књига врши се плански куповином, селективним поклоном и разменом. Комисија за набавку
благовремено обавља и контакте са Министарством културе и информисања
Републике Србије у погледу избора публикација за које је Народна библиотека
Пирот заинтересована да их добије путем тзв. откупа МКИ.
Поред физичког квалитета књига инсистираће се као и увек и на грађи
која има трајнију вредност, не искључиво актуелне белетристике за којом влада
највеће интересовање. Подједнака пажња биће посвећена и набавци литературе
за децу и тинејџере, стрипова, електронских и књига за библиотерапију.
Електронским каталогом Библиотеке обухваћен је целокупни
расположиви књижни фонд Народне библиотеке Пирот (дечје и одељење за
младе, научно, завичајно и позајмно одељење), а у наредном периоду предстоји
нам обрада серијских публикација и некњижне грађе у систему COBISS.
Научно одељење
Научно одељење је својим фондом стручне и приручне литературе
полазна тачка у сваком научно-истраживачком, студијском и публицистичком
раду јер пружа специјализоване услуге широком профилу корисника:
ученицима основних и средњих школа, студентима, научним радницима,
професорима... Приликом набавке публикација, руководимо се потребама
корисника и њиховим захтевима, структуром окружења, актуелним
достигнућима у науци као и брзим променама у начину информисања, тако да
су у књижном фонду научног одељења заступљене капиталне и актуелне
публикације из свих области науке, људског знања и стваралаштва. Настоји се

да се фонд континуирано допуњује новим, релевантним публикацијама, у чему
значајну улогу има и откуп МКИ.
Читаоница научног одељења располаже са шест корисничких места и
четири рачунара за кориснике. Једна од услуга која се одвија преко научног
одељења је интензивна међубиблиотечка позајмица са библиотекама у региону,
а ту су и редовне услуге - фотокопирање, скенирање и штампање. Са
евидентирањем старих и ретких књига, као законском обавезом библиотека
(Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Службени гласник РС, бр. 52/11), и
њиховим уношењем у Централи регистар Народне библиотеке Србије наставиће
се и у 2022. години.
Позајмна одељења (одељење за одрасле кориснике и одељење за децу)
Позајмно одељење за одрасле кориснике
Позајмно одељење за одрасле кориснике, најфреквентније одељење
Библиотеке, једино је остало на старој локацији у улици Бранка Радичевића, у
простору од око 220 м². У склопу овог одељења је и читаоница која је
истовремено и сала за јавне скупове, с обзиром да се у њој редовно одржавају
разни програми и манифестације, како у организацији Библиотеке тако и других
установа, организација и удружења. Идејним пројектом санације и адаптације
зграде Дома Војске део спрата који је опредељен за библиотеку биће адаптиран
у позајмно одељење за одрасле кориснике, што значи да нас у наступајућем
периоду очекује пресељење и овог одељења и његово припајање остатку
Библиотеке.
Позајмно одељење за одрасле кориснике поседује књижни фонд од
преко 40.000 дела домаће и стране књижевности. Поред белетристике, на овом
одељењу налази се и богат фонд књижевне критике, лингвистике и теорије
књижевности, који представља драгоцен и незаобилазан извор грађе за израду
стручних радова из области језика и књижевности. Целокупни фонд је смештен
по УДК систему и читаоцима је омогућен слободан приступ. У сваком тренутку
корисник се може обратити и библиотекарима за помоћ, препоруку,
информацију, резервацију књиге. Фонд се свакодневно обогаћује новим
насловима, а за наслове који су дефицитарни и за којима влада велико
интересовања воде се посебне листе чекања.
На овом одељењу се води картотека чланства и врши упис нових
чланова у библиотеку. Корисници овог одељења су ученици средњих школа,
студенти, пензионери, веома хетерогена структура одраслих корисника и по
занимањима и по старосној доби. Интересовања и потребе корисника редовно се
прате и она су основ примерене набавке књига. Процес позајмице је
аутоматизован, електронски каталог књига испуњава сваки захтев корисника за
долажење до тражене информације. Истовремено је формирана и корисничка
база која садржи све релевантне податке о члановима, евидентира структуру и
број прочитаних, односно на читање издатих књига. 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.
Корисницима Библиотеке омогућено је и претраживање како постојеће локалне,
тако и база библиотека у окружењу, што је резултирало све учесталијим
захтевима за међубиблиотечку позајмицу. Иако су деца најбројнији чланови
библиотеке, на позајмном одељењу за одрасле кориснике је највећа фреквенција

корисника, с тим што је рад са старијим суграђанима врло специфичан, с
обзиром да они већ имају формиран читалачки укус и навике, иако радо усвајају
и препоруке библиотекара.
Чланови Библиотеке су могућности да се редовно информишу о
актуелним насловима путем сталне поставке нових и атрактивнијих издања,
повремених тематских изложби књига, редовне рубрике Књиге на полицама
Библиотеке у локалном листу Слобода, портала Библиотеке Града Београда за
препоруке за читање Шта да читам, чији су сарадници и пиротски
библиотекари. Нашим старијим суграђанима или онима који из неког разлога
нису у могућности да дођу у библиотеку, омогућена је и достава књига на кућни
праг.
Иначе, са полицама набављеним у 2021. години, старе и дотрајале полице
на овом одељењу готово у потпуности су замењене новим, које испуњавају
прописане услове о смештају и чувању књижног фонда. Приступ књигама је
слободан, тако да сваки читалац, сходно својим интересовањима, може сам
пронаћи жељену књигу.
Једна од наредних активности биће усмерена ка ученицима завршних
разреда основних школа и средњошколцима, који воле да читају и
заинтересовани су да ту љубав поделе са вршњацима, будућим посетиоцима
књижевних дешавања у Библиотеци. У плану Библиотеке је да оформи
читалачки клуб, на чијим састанцима и радионицама би се разговарало о делима
савремене али и класичне књижевности. Читалачки клубови су нешто што је
права реткост, а њихов циљ је да промовишу читање и утичу на креативно
размишљање. На тај начин бисмо васпитавали укус младих и утицали на опште
подизање културне свести.
Уз све то, радници позајмног одељења за одрасле кориснике задужени
су и за редовно ажурирање сајта Библиотеке и објава на друштвеним мрежама,
логистичка су подршка бројним дешавањима која се одвијају у Читаоници,
активно су укључени у организацију такмичења Читалачка значка, смотре
рецитатора и других програма.
Дечје одељење и одељење за младе
Дечје и одељење за младе је веома атрактиван и потпуно заокружен
библиотечки простор, реконструисан 2015. године, што је допринело да се
услови рада на овом одељењу знатно побољшају а, уз бројне акције и програме,
утицало је и на промену имиџа библиотеке, позиционирајући је као место у
великој мери окренуто деци и младима. Књижни фонд је у слободном приступу,
смештен на полицама живих и веселих боја, а ту је и референсна збирка, богата
колекција стрипова, књиге за децу и родитеље, читаоница, интернет кутак,
простор за изложбену и програмску делатност. Иако је дечје одељење
последњих година, због сталног прокишњавања и влаге, у великој мери
руинирано, и даље је цео тај простор осунчан, климатизован, акустичан и може
бити изузетно функционалан, а по потреби се, уз мала улагања, може
претворити у играоницу или простор за различите едукативне и креативне
програме и радионице.
Фонд дечјег одељења и кутка за тинејџере обухвата штампана издања,
књиге и периодику, стрипове, едукативне игре и сл. Најмлађи Пироћанци у
могућности су да на дечјем одељењу Библиотеке читају како класичне књиге,
тако и књиге у електронском облику, да претражују интернет, пишу семинарске
и матурске радове - у електронској читаоници/учионици, која је одговор

