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Народна библиотека Пирот је најстарија
установа културе у Пироту, намењена
најширој јавности. Године 2014. обeлежила
је значајан јубилеј – 135 година од
Извештај о раду
Народне претече
оснивања Читаонице
у Пироту,
библиотеке Пирот
данашње Библиотеке.
Ипак, почетак
за 2021.
организоване библиотечке
делатности у
Пироту везује се за 1947. годину када је 17.
Пирот, фебруар 2022.
маја Градски народни
фронт основао
књижницу са читаоницом, која ће у
наредним деценијама постати једно од
најзначајнијих
културних
средишта
пиротског краја. Библиотека, која је 1980.
године за своје заслуге у развијању мреже
сеоских
огранака
награђена
тада
најпрестижнијом наградом у области
библиотекарства „Милорад Панић Суреп“,
данас нема ни један стацонарни огранак. Од
1994. године Народна библиотека Пирот
матична је за подручје Пиротског округа,
своје матичне функције остварује у
општинама Пирот, Бабушница, Бела
Паланка и Димитровград.
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Народна библиотека Пирот је најстарија установа културе у Пироту, намењена
широкој јавности. Прво отварање Читаонице, претече данашње Библиотеке, одиграло се
у време Обреновића, 1878. године, 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, културни 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: Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Светлана ВелмарЈанковић, Радослав Петковић, Драган Великић, Милисав Савић, Владимир Пиштало,
Гордана Ћирјанић, Владан Матијевић, Ивана Димић, Драган Јовановић Данилов,
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Љубица Арсић, Дејан Алексић, Михајло Пантић, Јасминка Петровић, Весна Алексић и
многи други. Библиотека традиционално организује пропратне 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 у 2021. години,
остварен је на пољу дигитализације. Средствима Министарства културе и информисања
Републике Србије набављена је неопходна опрема за реализацију пројекта Завичајна
дигитална колекција. Опрема се од септембра 2021. користи у процесу дигитализације
завичајне грађе, а од коликог је значаја употреба савременог скенера говори и податак
да је само у периоду од када је инсталирана па до данас дигитална колекција обогаћена
са преко 200 нових јединица грађе што чини скоро трећину садашње колекције.
Додавање нових садржаја у постојећу колекцију наставиће се и убудуће, пошто се
фокус са оног што Библиотека поседује полако измешта на грађу других институција у
граду и шире (Историјски архив, Музеј Понишавља, Галерија „Чедомир Крстић“,
основне и средње школе и др.) а која је везана за Пирот и околину.

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
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 библиотека, 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 у Србији свега неколико библиотека
има наменски изграђене зграде које су углавном зидане у прошлом веку, у новије време
светли примери када су у питању библиотечка здања су Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку и Јавна библиотека Дољевац, које су након реконструкције,
адаптације и уређења постале заиста репрезентативне установе у срединама у којима
делују.
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. Након последње селидбе Библиотеке почетком
2006. године, њен рад 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 услузи не само установама културе, већ и бројним организацијама,
удружењима, клубовима (Коло српских сестара, Градска организација пензионера,
Удружење Мир и др). Данас се зграда Дома Војске налази у прилично девастираном
стању, а због отежаних услова рада узрокованих прокишњавањем, недостатком било
какве изолације, дотрајалости електричних инсталације трпе и запослени и корисници,
што коначно утиче и на број чланова библиотеке. Планираним опредељењем додатног
простора на првом спрату Дома Војске, за чију је реконструкцију и адаптацију
прикупљена и урађена пројектна документација, 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.

Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2021.

4

Опрема
Године 2021. дигитализација се у Народној библиотеци Пирот наметнула као
један од приоритетних послова, чему је допринело и успешно аплицирање Библиотеке
на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије из области
дигитализације културног наслеђа, на коме је Библиотека учествовала са пројектом
Дигитална завичајна колекција. Библиотеци су одобрена средства у износу од
500.000,00 динара за куповину неопходне опрема у виду савременог скенера, лаптоп
рачунара и монитора, што је омогућило да се процесу дигитализације приступи заиста
озбиљно и посвећено и што је коначно резултирало и озбиљним дометима на пољу
дигитализације. Аутор пројекта Дигитална завичајна колекција је дипломирани
библиотекар Милан Јовановић.

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 2021. години остварила приходе у укупном
износу од 23.344,829 динара. Планирана средства за 2021. годину су била 29.966,893
динара, што значи да је остварење плана 97,4%. Већина средстава издвојена је из буџета
Града, од тога 189.105,00 дин. за финансирање програма (ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ – програмско буџетирање), док је 694.800,00 динара Библиотека добила од
Министарства културе за реализацију два пројекта Суфинансирање матичних функција
у 2021. години и Дигитална завичајна колекција. Редовним откупом књига за јавне
библиотеке у Србији Министарства културе и информисања РС за 2021. годину,
Народна библиотека Пирот је од издавача добила књиге у вредности од 380.902,19
динара. Средства су у потпуности наменски искоришћена.

Кадар
У Библиотеци је запослено 17 радника, од којих један на одређено због
повећаног обима посла и један као замена запослене на породиљском боловању. 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.
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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 Правилник о организацији и систематизацији
послова у Народној библиотеци Пирот, који је усклађен санајновијом Уредбом о
Шифарнику радних места.
Табела 1. Квалификациона структура Народне библиотеке Пирот

квалификациона структура

број извршилаца у 2021.

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.

преко 61 г.

1

ССС

2

3

ВШС

1

1

1

2

ВСС

4

1

Табела 3. Квалификациона структура по годинама стажа

0-5

5-10

НКВ

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

3

1

1

ССС

2

ВШС
ВСС

10-15

1
1

3

2

1
1
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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 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 и колико је и предвиђено актуелним Правилником о
организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Пирот.
Проблем заштите и чувања библиотечке грађе, како 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 службаи
одељење за
комуникацију за
развој-бр. радн.: 1
самостални
Служба
набавке и обраде

Завичајно одељење
бр. радн.: 1 дипл.
библиотекар

Научно одељење

бр. радн.: 2 књижничара

Позајмно одељење за
одраслекориснике

Финансијскокњиговодствена
служба

Позајмно
одељење за децу
и младебр. радн.: 3(1

бр. радн.: 3
(дипл.библиотекар)

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

бр. радн.: 1

дипл. и 2 библиотекара)

Правноадминистративна
служба
бр. радн.: 1

Одржавање хигијене
/ курирска служба
бр. радн.: 1

Матична служба
Народна библиотека Пирот надзор над стручним радом библиотека није
обавила у планираном обиму, због нестабилне, на моменте и ванредне ситуације на
подручју Пиротског округа. Обављена су два надзора - над радом библиотеке у
Гимназији „Свети Кирило и Методије“ и Народном библиотеком „Детко Петров“ у
Димитровграду, о чему су састављени записници и достављени библиотекама,
школи/општини, као и Народној библиотеци Србије и Министарству културе РС. Увид у
стање и услове рада током 2021. године обављен у 6 школских библиотека у округу, док
је стручна помоћ указана 19 пута, а обављен је и велики број консултација. Матичном
одељењу НБС су достављене попуњене анкете са подацима за потребе базе Мрежа
библиотека Србије, анкета о најчитанијој књизи у јавним библиотекама Србије,
извештај о реализацији откупа Министарства културе РС и др.
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У 2021. години могућност одласка на стручне скупове, као и у претходној години,
није била тако честа. Пиротски библиотекари су учествовали на VII Округлом столу
завичајних одељења библиотекара Србије и Црне Горе у организацији Библиотеке „Вук
Караџић“ у Пријепољу посвећеном „Библиотеци као издавачу, суиздавачу, аутору и
коаутору публикација завичајних аутора и завичајних тема“ (2. јул); стручном скупу
„Креирање иновативних услуга за промовисање културног наслеђа у библиотекама презентација резултата међународног Еразмус+ пројекта“ у Београду (28. јул); XV
Библионету у Лесковцу, научном скупу у организацији Заједнице матичних библиотека
и Народне библиотеке „Радоје Домановић“ који се бавио темом „Библиотека од куће:
изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије“ (9-11.
септембар); стручном скупу са међународним учешћем Жички сабор библиотекара у
Краљеву и Врњачкој Бањи (6-8. октобар) који је био посвећен „Културном туризму“ на
коме смо имали рад „Библиотека као водич кроз културно наслеђе Пирота“; на XVIII
годишњој конференцији Библиотекарског друштва Србије „После 2020: Нове прилике и
перспективе“ у Крагујевцу (14-16. децембар).
На XX међународној конференцији „Библиотеке - читање – комуникације“, у
организацији Народне библиотеке „Петко Р. Славејков“ из Великог Трнова и Факултета
за библиотекарство и информационе технологије Великотрновског универзитета „Св.
Кирило и Методије“, одржаној 17. новембра у онлајн формату преко ZOOM платформе,
чија је тема била „Библиотечке и информационе услуге за особе са посебним
потребама“ излагање на тему „Особе са инвалидитетом и особе са посебним потребама
у јавним библиотекама у Србији (трендови, услуге, програми)“ имале су Надица Костић
из Народне библиотеке Пирот и Елизабета Георгиев из Народне библиотеке „Детко
Петров“ у Димитровграду. Сем основних података о развоју библиотечких услуга за
особе са инвалидитетом у Србији, Костић и Георгиева су у раду представиле и искуство
Народне библиотеке Пирот у реализацији пројекта „Аудио библиотека“ који је пиротска
библиотека реализовала 2015. уз подршку Министарства културе.
Захваљујући поново успостављеној сарадњи Народне библиотеке Србије са
Француским институтом у Србији, петоро библиотекара из Србије, међу којима и двоје
библиотекара Народне библиотеке Пирот, учествовало је на дводневневном семинару
на тему културне медијације и развоја публике за стрип, који је одржан 20. и 21. маја у
Загребу, у оквиру регионалног пројекта едукације библиотекара у домену стрипа.
Уз бројне вебинаре на којима су учествовали библиотекари НБП током године,
Обрада скениране грађе у програму ScanTailor назив је вебинара који је 25. марта
организовала Секција за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског
друштва Србије а који је водио Милан Јовановић, дипл. библиотекар Народне
библиотеке Пирот. Како је велики број библиотекара исказао заинтересованост за ову
тему и присуствовао вебинару, вебинар је поновљен 1. априла.
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У првом броју часописа Библиотекар за 2021. годину, који је у целости тематски
био посвећен раду библиотека(ра) током пандемије и дигиталним библиотекама,
објављен је и рад дипломираног библиотекара Народне библиотеке Пирот Милана
Јовановића. У трећем броју стручног часописа НБ „Радоје Домановић“ из Лесковца
Нови легат изашао је рад „Девета уметност као чувар културног наслеђа
Пирота“ аутора Надице Костић и Бојане Митић.
Библиотекари Народне библиотеке Пирот и Народне библиотеке „Детко
Петров“ из Димитровграда посетили су Градску библиотеку „Владислав Петковић
Дис“ у Чачку, која представља изузетан пример како се зграда некадашњег Дома Војске
може преобратити у модерну и пре свега функционалну библиотеку, испуњавајући
највише стандарде за јавне библиотеке. Обилазак чачанске Библиотеке искоришћен је
да се и кроз фотографије и начињену анализу документује како треба да изгледа једна
јавна библиотека, с обзиром да је реконструкција зграде Дома Војске у коме је
смештена Народна библиотека Пирот одложена за 2022. годину.
Послове матичне службе обављају самостални књижничар Јован Динчић и
виши дипломирани библиотекар и директор Библиотеке Надица Костић.

Културнa и јавна делатност
У 2021. години, без обзира на епидемиолошку ситуацију која је у великој мери
утицала и на динамику и број културних дешавања као и начин њиховог организовања,
захваљујући напорима 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.
Почетком године одржане су две онлајн промоције, које су могле да се прате
преко друштвених мрежа и на you tube каналу Библиотеке - промоција збирке поезије
Томице Ћирића у издању Библиотеке „Завет ћутања“ и нове књиге Драгољуба
Златковића „Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора“ коју је
представила др Душица Потић. Оба снимка имала су велики број прегледа.
Прошле године Светски дан читања наглас је обележен 3. фебруара, а Народна
библиотека Пирот прославила га је управо - читајући са децом. Марија Шаровић са
Научног одељења је тог дана првацима школе „Вук Караџић“, новим члановима
Библиотеке, читала бајке, приче и песме. Овај празник установљен је 1991. године и све
је више библиотека и установа које га обележавају јер читање наглас развија машту и
критичко мишљење, а посебно је значајно када је реч о књигама за децу - нарочито ако
је комбиновано с разговором о прочитаном.
Поводом Дана заљубљених Народна библиотека Пирот је у петак, 12. фебруара,
организовала акцију ,,Састанак са књигом на слепо“. На позајмном одељењу за одрасле
сви корисници су, поред жељене књиге, могли да позајме и књигу изненађења љубавне
тематике. Циљ ове активности био је да читаоци изађу из своје зоне комфора и открију
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нове фаворите, а непознавање идентитета књиге сигурно је допринело да подстакнемо
њихову радозналост и машту. Неки од писаца који су се нашли међу књигама
изненађења били су: Владимир Набоков, Милан Кундера, Салман Ружди, Грејам Грин,
Андре Жид, Доменико Старноне, Џоџо Мојес и многи други. Акција коју је осмислила
дипл. Библиотекар Бојана Митић је наишла на изузетан медијски одјек.
Иако 22. Салон књиге није одржан у традиционалном формату и у устаљеном
термину, организатори Дом културе Пирот и Библиотека су уложили напор да сајма
књига ипак буде. Библиотека је у делу пратећих програма 8. априла одржала занимљиву
и посећену трибину под називом ,,Редитељи, писци и књиге“. Гости трибине били су
Милорад Милинковић, филмски редитељ и најопаснији трагач у квизу ,,Потера“, и
Бошко Милосављевић, филмски документариста и писац. Том приликом промовисан је
и роман Бошка Милосављевића ,,Повест о Ивану Шпановићу Шпанцу“.
Поводом Светског дана поезије, 21. марта, Народна библиотека Пирот је своје
кориснике обрадовала поклонима - букмаркерима са стиховима домаћих и светских
песника као и са мислима великих филозофа и песника о поезији. На овај начин
библиотекари настоје да негују и вреднују поезију која је данас, на неки начин, на
маргини друштвеног интересовања. УНЕСКО је 1999. године прогласио 21. март за
Светски дан поезије, а осмишљен је са намером да се јавност подсети на снагу и
важност песничке речи, а такође и да се подржи језичка разноликост. Сврха овог дана је
промоција читања, писања, објављивања поезије у школству широм света, али и давање
нових подстицаја и признања националним, регионалним и интернационалним
поетским покретима. За Светски дан књиге и ауторских права, 23. април, Народна
библиотека Пирот је првих петоро суграђана који се у току тог дана учланили у
библиотеку обрадовала поклоном, одабраним књигама у издању Библиотеке.
Градска смотра рецитатора, традиционална манифестација у организацији
Библиотеке одржана је на нетрадиционалан начин - у онлајн формату, 14. априла у
Народној библиотеци Пирот, с обзиром на лошу епидемиолошку ситуацију. Такмичари
нису наступали уживо, већ су организатору, Библиотеци, достављени снимци њиховог
наступа. Комисија у саставу Александар Радуловић, глумац, председник комисије,
Томица Ћирић, професор српског језика и књижевности, и Бојана Митић, професор
књижевности и библиотекар, чланови, је на основу снимака такмичара донела одлуку о
најуспешнијим, који су представљали Град на Окружној смотри рецитатора 24. априла у
Белој Паланци, одржаној такође у онлајн формату. Између градске и окружне смотре
Александар Радуловић је са заинтересованим такмичарима обавио консултације,
указавши им на то што би требало да коригују, промене, побољшају у својој
интерпретацији и наступу.
У петак, 14. маја 2021. године, у читаоници Народне библиотеке Пирот одржано
је књижевно вече на коме су представљена два романа - роман ,,Исак Деус и његови
извештаји из прашине“ новинара, публицисте и романописца Ивана Радовановића
и ,,Последњи мушкарац на свету“ писца и публицисте Мухарема Баздуља. Радовановић
у свом новом роману враћа сатиру у српску књижевност, док се Баздуљ пророчки бави
проблемом вируса у свом новом делу. Књижевно вече је водио Момчило Ђурђић.
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Народна библиотека Пирот је свој Дан, 17. мај, обележила уз књижевницу Ивану
Димић и промоцију њене књиге изабраних и нових прича, многозначног наслова, ,,Све
у свему“. Ивана Димић је писац, драматург и преводилац. За свој први
роман ,,Арзамас“ (2016) добила је НИН-ову награду. Водитељ промоције била је Бојана
Митић.
Народна библиотека Пирот и Дом културе организовали су 10. јуна
мултимедијалну промоцију монографије ,,LAIBACH - 40 година вечности“.
Монографија коју потписује бивши члан ове југословенске и словеначке групе светског
реномеа Теодор Лоренчић, илуструје историјат култног бенда формираног 1980. године.
Разговор са аутором водили су Момчило Ђурђић и Владимир Вељковић. Овај
перформанс имао је веома добар одјек код публике која је, с обзиром на неповољну
епидемиолошку ситуацију, дошла у великом броју.
Изузетно посећена промоција књиге „Сетило се мајке“ књижевнице Бранкице
Дамјановић одржана је 22. јула а доброј посећености допринело је и место одржавања Кале. Била је то уједно и прилика да се ауторка осврне на целокупно своје досадашње
књижевно стваралаштво. Бранкица Дамјановић је била 20 година новинар, спикер и
уредник на телевизији а у протеклих четрнаест година објавила је девет наслова.
Водитељ вечери био је новинар Боривоје Петровић, а Библиотека је велику подршку да
организација прође како ваља имала у Музеју Понишавља.
Промоција књиге „Смешне приче“ Јордана Андоновића Ставрије одржана је 12.
августа, а о књизи су, уз аутора, говорили и рецензент Милош Соколовић, професор
српског језика и књижевности, Томислав Г. Панајотовић, публициста, и водитељ
Милица Петровић, дипломирани филолог.
Збирка песама „У два корака“ Каје Панчић Миленковић, новинарке и
књижевнице, промовисана је 26. августа у Читаоници Народне библиотеке Пирот.
Књижевно вече водила је Јасмина Манић, професорка српског језика и књижевности у
пиротској Гимназији, а уз ауторку књигу су представили и Милојко Милићевић,
уредник, Милош Соколовић, рецензент, и професор др Јелена С. Младеновић са
Филозофског факултета у Нишу.
Библиотека је 16. септембра била суорганизатор промоције књиге „Качкаваљ прича о најпознатијем српском сиру“ аутора Давора Лазаревића. О књизи су, поред
аутора, говорили и рецензенти - Радосав Пејчић и Предраг М. Видановић, водитељ
вечери била је Бојана Митић.
Крајем септембра у Галерији „Чедомир Крстић“ одржана је необична промоција
монографије др Горице Б. Љубенов „Традиционално архитектонско наслеђе у региону
Старе планине: архитектура која нестаје“, чему су допринели и инспиративни гости.
Поред ауторке, о књизи су говорили Драгољуб Златковић, издавач Драгорад Ковачевић,
новинар и колумниста НИН-а Драган Јовановић. Водитељ вечери била је Каја Панчић
Миленковић. Монографија је резултат петнаестогодишњег рада на терену ауторке
Горице Б. Љубенов, обиласка бројних села, фотографисања и анализе материјала,
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облика, величине, изгледа кућа за становање и помоћних објеката насталих у другој
половини 19. и првој половини 20. века. Примери ретких сачуваних кућа сведоче о
богатој ризници градитељског фонда, о начину живота стропланинског сељака и
његовим потребама. У књизи су представљени и традиционални елементи на кућама,
који су у савременом градитељству и савременим начином живота изгубили функцију.
Промоција књиге драма Јована Мијалковића „Коме дадомо Ковиљку“ и „У ноћи
пуног месеца“ одржана је 30. септембра у Читаоници Народне библиотеке Пирот.
Поред аутора, о књизи су говорили публициста Томислав Панајотовић, уредник издања
Милорад Костић, док је текстове из књиге читао познати глумац Александар Живковић.
Разговор је водила Милица Петровић, дипломирани филолог. Не дешава се често да
одређена драмска дела своју афирмацију доживе најпре пред позоришном публиком а
да потом уђу и у свет књижевности. Управо је такав случај са драмама Јована
Мијалковића, које су први пут одигране на сцени Народног позоришта Пирот 2009.
године, односно 2013. Публика је са одушевљењем прихватила ове комедије интриге
писане на дијалекту, које су чистим и безазленим смехом вратиле Пироћанце у неко
друго, безбржније време.
Промоција књиге ,,Обнова и градња храмова Изворске парохије Aрхијерejског
намесништва пиротског“ одржана је 9. новембра у читаоници Народне библиотеке
Пирот. Уз приређивача овог издања историчара Давора Лазаревића, учествовали су и
сарадници на књизи мр Владан Васић, градоначелник Пирота, протојереј Небојша
Вујић, некадашњи парох изворски, и Влада Миливојевић, професор у пензији и члан
Црквеног одбора изворске парохије. Модератор промоције била је Милица Петровић.
Поводом значајног јубилеја за српску културу - 60 година од доделе Нобелове
награде Иви Андрићу, Народна библиотека Пирот је расписала литерарни конкурс за
старије основце и ученике средњих школа на две теме ,,Иво Андрић - писац за сва
времена“ и ,,Звезданог неба и људског срца никада се човек неће моћи нагледати“, на
који је пристигло 39 радова из Пирота, Ниша, Београда, Јагодине, Књажевца и других
градова. Будући да је пристигао велики број радова (17 ученика средњих школа и 22
ученика старијих разреда основних школа), одлучено је да посебно буду награђени
ученици основне школе, посебно средњошколци. У категорији старији узраст за
најуспелији проглашен је рад Уроша Тирнанића из Београда, док је прву награду међу
старијим основцима освојила Софија Јовичић из Пирота. Све ауторе најбољих и
најкреативнијих радова Библиотека је на пригодној свечаности наградила књигама,
букмаркерима, мајицама са овогодишње манифестације Читалачка значка и чланском
картом Библиотеке.
У представљање најновијег издања Народне библиотеке Пирот, књиге„Живот и
прикљученија Мијалка Расничка“ аутора Томислава Г. Панајотовића, које се одиграло
16. децембра уз стриктно поштовање важећих званичних мера за заштиту здравља
становништва, учествовали су уредник издања Милорад Костић, дипл. библиотекар,
Јован Динчић, представник издавача, глумац Александар Живковић и аутор.
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Издавачка делатност
Народна библиотека Пирот је у 2021. години, поред 46. броја Пиротског
зборника који представља најзначајније издање Библиотеке, издала пет књига и
припремила шесту „Сусрет на мосту: необична антологија сусретања у
самици“ састављача и приређивача Каје Панчић Миленковић која би ускоро требало да
буде објављена. Претходна година је тако, када је издаваштво у питању, једна од
најуспешнијих у Народној библиотеци Пирот која се иначе као издавач књига са
завичајном тематиком појављује тек почетком деведесетих година прошлог века. У
протеклих тридесет година Библиотека је објавила стотинак књига разноврсног жанра и
тематике.
Међу објављеним насловима у 2021. години су: збирка поезије Томице Ћирића
„Завет ћутања“, „Драме“ Јована Мијалковића (на дијалекту), збирка кратких прича и
анегдота „Смешне приче“ Јордана Андоновића Ставрије, публикација „Обнова и
градња храмова Изворске парохије Архијерејског намесништва пиротског“ приређивача
Давора Лазаревића, књига Томислава Г. Панајотовића „Живот и прикљученија Мијалка
Расничког“ која у свом првом делу представља историјат рубрике „Мијалко Раснички
нам пише“ од момента када се овај јунак појавио у локалном листу Слобода, док је
други део књиге монодрама под називом „Мијалкове приказнице“..Крајем 2021. године,
без обзира на околности условљене пандемијом које неповољно утичу и на научноистраживачки рад аутора и истраживача, изашао је и 46. број Пиротског зборника, чија
је електронска верзија јавности постала доступна нешто раније.

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.
Основу библиотечког фонда у Народној библиотеци Пирот, као и код већине
јавних библиотека, и даље представља књига. Куповином као најважнијим видом
набавке купљено је 1.197 књига, односно 1.178 наслова, у вредности од 861.994,00
динара. Поред куповине наменским средствима из градског буџета, књижни фонд се
попуњава још и поклонима дародаваца, локалним обавезним примерком и разменом.
Поклоном грађана, аутора, институција, Библиотека је у 2021. години приновила свој
књижни фонд грађом, чија је процењена вредност 375.670,00 динара (879 наслова, 956
примерака). Локалним обавезним примерком фонд Библииотеке је обогаћен књигама у
вредности од 20.600,00 динара (15 наслова, односно 37 примерака). Редовним откупом
књига за јавне библиотеке у Србији Министарства културе и информисања РС за 2021.
годину, НБП је од Министарства добила на поклон књиге у вредности од 380.902,19
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динара, односно 802 наслова (860 примерака). У 2021. години књижни фонд Народне
бибилиотеке Пирот приновљен је са укупно 3.050 књига.
Набавка књига у Народној библиотеци Пирот 1997-2021.
Година

Куповина

Поклон

% куповине
унабавци

откуп
МК

поклон

укупно

% поклона
унабавци

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
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2020

700

16,56

853

2.672

3.525

83,43

4.225

93,88

2021

1.197

39,24

860

993

1.853

60,75

3.050

67,77

Стандард за Град Пирот који 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. Значај куповине као планираног
вида набавке огледа се у томе да на тај начин читаоци заиста нису ускраћени ни за један
нови наслов, док је поклон важан јер нам превасходно омогућива да дођемо до наслова
које 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.
Од вреднијих поклона у 2021. години издвајамо поклоне Народне библиотеке
Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Удружења „Кнез Мирослав
Хумски“ из Требиња, Културног центра Рашка, донацију Удружења Сигма плус и др.
Народна библиотека Пирот се, захваљујући акцији „Номинујте вашу библиотеку“ и
нашим суграђанима који су се одазвали позиву дневног листа Данас, нашла међу
одабраним библиотекама којима је предузеће Дан Граф доо, уз лист Данас издавач и
великог броја филозофско-политичких наслова, доставило вредан поклон у књигама.

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 периоду. Закључно са 31. децембром 2021. године,
Библиотека је у локалну базу података унела укупно 56.857 библиографскa записа.
У 2021. години на обради монографских публикација 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.
Корисницима Библиотеке омогућено је претраживање како постојеће локалне,
тако и база библиотека у Србији и окружењу. Прелазак на аутоматизовану позајмицу у
COBISS-у, представљао је значајан корак у унапређивању пословања и постојећих
услуга Библиотеке јер, захваљујући томе, 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.
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Број исправљених и преузетих
записа

1. Д. Благојевић

152

2. Н. Златановић

1.053

3. С. Игић

1.270

4. М. Шаровић

836

5. М. Јовановић

92

Укупно

3.403

Завичајно одељење
Завичајно одељење по својој суштини је музејска збирка књига која као таква
представља део културног и националног блага и ризницу знања за будуће генерације.
То је и место окупљања локалних аутора и стваралаца, истраживача и свих оних које
занима локална средина. Оно чиме смо се интензивно бавили у 2021. години је и
континуирани рад на дигитализацији завичајне грађе са јасним циљем да се омогући
брз проток информација као и њихова доступност у сваком моменту и на сваком месту,
али и да се сачувају од заборава културне вредности овог краја. На такав начин Народна
библиотека Пирот је и савремени промотер културне баштине локалне средине.
Чести посетиоци Завичајног одељења су ученици, студенти, професори, научни
радници као и новинари локалних медија, којима овај фонд, због широког спектра
области које обухвата, представља драгоцен извор информација о пиротском крају.
Посебно место у Завичајном одељењу припада знаменитим Пироћанцима: писцу
специфичне фолклорне фантастике Слободану Џунићу и, свакако, једном од најумнијих
човека овог поднебља, сорбонском ђаку и професору Правног факултетау Београду,
научнику и политичару Драгољубу Јовановићу. Ове године Библиотека је организовала
излозбу књига са пратећом презентацијом поводом стогодишњице рођења Слободана
Џунића у новембру. Такође смо на завичајном одељењу изложили и нашим суграђанима
представили и стваралаштво Драгољуба Јовановића. Поред наведених изложби,
представили смо, и хронике села, школе у округу, знаменитости самог града, нове
наслове... Изложбе су организоване тематски, поводом значајних датума или у
консултацији са нашим читаоцима.
Библиотека је и у 2021 години успешно реализовала свој превасходни циљ сакупљање грађе, сарађујући са издавачким кућама, школама и другим сродним
установама, размењујући своја издања. Локални издавачи са територије града поштују
актуелни Закон о локалном обавезном примерку (Сл. гласник РС, 52/11). И сами аутори,
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који живе и стварају далеко од завичаја, богатили су наш фонд поклањајући своје нове
публикације.
Кроз реализацију заједничког пројекта са научним одељењем Кутак за
библиотерапију, поред основне делатности у условима пандемије изазване вирусом,
кроз разговоре са нашим суграђанима покушали смо да помогнемо у превазилажењу
многих дилема и ситуација у овим тешким временима правилним одабиром и
препоруком публикација.
Завичајно одељење Библиотеке посетило је 409 корисника, који су консултовали
571 публикацију, углавном из области књижевности, географије и историје нашег краја.
Дигитализација
Намера Библиотеке која је и остварена у 2021. години била је да се пројектом
Дигитална завичајна колекција покуша да дође до савремене и вредне опреме за
дигитализацију. Након више од десет година рада на процесу дигитализације завичајне
грађе, скенер, набављен такође путем пројекта код ресорног министарства, био је
потпуно застарео и није задовољавао потребе које намећу нови програми за дигиталну
припрему и обраду грађе. Године 2020. Библиотека је средствима из градског буџета
финансирала набавку посебног уређаја и путем нове унапређене онлајн апликације
поставила грађу дигитализовану у протеклој деценији, која је од јуна 2020. године
доступна на адреси digitalna.nbpi.org.rs. Сва грађа која се налази на серверу Библиотеке
је унапред припремљена и оптимизована за што лакши преглед, подељена је у посебне
колекције (монографске публикације, серијске публикације, стара и ретка књига,
некњижна грађа: слике, дописне карте и разгледнице, хартије од вредности,
картографска грађа), претражива у пуном тексту, на српском и енглеском језику, јавно
доступна и намењена је како студентима и истраживачима тако и ентузијастима који
желе да сазнају нешто више о свом завичају.
Оно што Библиотека планира да настави је обрада и додавање нових дигиталних
докумената, како оних које физички поседујемо у Библиотеци тако и оних јединица
грађе чије дигиталне копије настојимо да набавимо. Са одговарајућом опремом, то већ
сада радимо, што је опет изискивало и проширење капацитета колекције. Прављењем и
чувањем дигиталних копија најзначајнијих и ретких јединица грађе из завичајне збирке
штитимо осетљиву завичајну грађу, а њени презентовањем путем интернет апликације
чинимо је видљивом и доступном широком кругу људи. Захваљујући нпр. сарадњи
Гимназије, Историјског архива и Народне библиотеке Пирот успешно су комплетирани
и дигитализовани сви бројеви најзначајнијег школског листа у Пироту који, са краћим
прекидом током деведестих година, излази од 1966. године.
Виртуелна колекција Библиотеке, доступна на сајту пиротске и националне
библиотеке у оквиру Дигиталне Народне библиотеке Србије, тренутно обухвата 1.063
јединица дигитализоване грађе: 188 књига, три старе и ретке књиге, 274 серијске
публикације и 598 јединица некњижне грађе и увећава се на дневном нивоу.
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У Народној библиотеци Пирот у 2021. години успешно је спроведен пројекат
Википедијанац стажиста, захваљујући чијој реализацији су написани и допуњени
бројни чланци важни за културу пиротског краја. Википедијанац стажиста Милена
Миленковић је током овог пројекта написала 27 чланака, допунила 24 а 16 илустровала.
Током стажирања написани су и чланци биографија знаменитих личности за историју и
културу наше земље, о културно-историјским споменицима пиротског краја, насељима
и одличјима. Википедијанац стажиста део је глобалног програма сарадње са
иниституцијама културе ГЛАМ (Galleries, Libraries, Archives, Museums), који се
спроводи у читавом свету скоро 10 година. како би радило на увећању садржаја вики
пројеката из области културно-историјског наслеђа.

Позајмна одељења
(одељење за одрасле кориснике, одељење за децу и научно)
Укупан број посета и коришћених књига у Народној библиотеци Пирот у 2021.
години је испод просечних вредности, али је повећан у односу на претходну годину.
Иако је број чланова Библиотеке смањен, већи је број посета и позајмљених
публикација.
Дечје одељење
Упис.
Чланова

Број
посета

2004

403

4.163

2005

613

2006

Одељење за одрасле
Упис.
чланова

Број
посета

Упис.
чланова

Број
посета

5.341

561

5.885

9.785

964

10.048

15.126

4.558

6.454

584

6.260

9.894

1.197

10.818

16.348

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

Година

Изд.
Књига

Изд.
књига

Укупно
Изд.
књига
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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

2021

903

4.301

5.370

450

4.708

8.544

1.353

9.909

13.914

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.

Научно одељење
На основу статистичких извештаја, Научно одељење НБП, посетио је 981
корисник, којима су на располагању биле различите услуге Библиотеке. Прочитане су
1.222 монографске публикације, 1.371 серијска (1.271 новина и 70 часописа) и 8 књига
на страним језицима. Због пандемије, смањен је број корисника који су користили
интернет читаоницу, било их је свега 58, али су повећане услуге копирања, скенирања и
дигитализације библиотечке грађе. Библиотекар Научног одељења Марија Шаровић
бавила се и међубиблиотечком позајмицом. Ове године извршено је 14 позајмица.
Увидом у статистичке извештаје, евидентан је пораст заинтересованих корисника за
Кутак за библиотерапију који се налази на Научном одељењу. Највише су се
позајмљивале публикације из психологије, популарне психологије и религије.
Библиотекари Научног бавили су се и пословима набавке и обраде публикација.
Током 2021. године за фондове Научног одељења набављено је 748 публикација
различитих области (филозофија, религија, друштвене и природне науке, уметност,
историја, географија). Обрађено је 988 публикација. Легат Дуње Чинче је са позајмног
одељења за одрасле кориснике пресељен у Дом Војске, а у сређивању и обради легата
ангажован је био библиотекар Научног одељења.
На годишњем стручно-научном скупу Библионет који се бавио темом
Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких услуга током
пандемије, учествовало је троје библиотекара Народне библиотеке Пирот, међу којима и
библиотекар Научног одељења. Том приликом представљен је и анализиран рад
библиотека током пандемије, како у Србији тако и у региону и свету, са циљем
остваривања увида у постигнуте резултате као и планирања даљег рада и активности у
тзв. новој реалности.
Током новембра 2021. године Народна библиотека Пирот обележила је
стогодишњицу рођења Слободана Џунића. Поред изложбе Џунићевих дела на
Завичајном одељењу, корисници су могли да погледају и презентацију на интернету о
најзначајнијем аутору са ових простора. Аутори изложбе и презентације су Марија
Шаровић и Нарциса Алексић. Током пандемије М. Шаровић је урадила и више
презентација о фондовима у склопу Научног одељења, те су тако корисници путем
интернета могли да се упознају са публикацијама о родитељству, пољопривреди и
медицини.
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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. и почетком 2021. године на
електричним инсталацијама, постављања паник расвете и молерских радова на
позајмном одељењу за одрасле кориснике Народне библиотеке Пирот, овај простор је
добио нови изглед. Слике Николе Николића које је он у разним приликама поклањао
Библиотеци и на којима су представљени познати писци и знаменити Пироћанци,
додатно су оплемениле овај простор. Набављене су и нове полице.
Целокупни књижни фонд позајмног одељења за одрасле налази се у слободном
приступу и на располагању је корисницима да га и сами претражују. Велика испомоћ и
корисницима и библиотекарима у раду представља увођење аутоматизоване позајмице,
тако да се у сваком тренутку зна да ли је тражена књига доступна, односно када ће бити
на располагању.
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 2021. 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 додатно је био ангажован и на пословима
дигитализације, обраде књига, сервисирања рачунара и као логистичка подршка
дешавањима у организацији Библиотеке, али и других установа, организација,
удружења који се редовно одвијају у простору читаонице и којих у просеку буде 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. На пословима дипл. библиотекара на истеку 2021.
године као замена колегинице на породиљском одсуству ангажована је Дуња Видановић.
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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. У жељи да књигу и читање популаришемо међу основцима 2010. године
покренули смо поново манифестацију „Читалачка значка“, захваљујући којој смо знатно
допринели развијању читалачких навика код најмлађих корисника Библиотеке.
XII „Читалачка значка“ je у 2021. години, за разлику од 2020. организована на
устаљени начин, у простору Библиотеке, у периоду од 26. маја до 4. јуна и окупила је
преко петсто учесника, ученика од првог до седмог разреда из свих пиротских основних
школа. За све учеснике ове манифестације Библиотека је припремила бројна
изненађења у виду пригодних поклона, укључујући и дружење са дечјим писцем
Николетом Новак. Откако је ова манифестација обновљена после дводеценијске паузе,
пиротски основци су имали прилику да се сусретну и друже са Виолетом Бабић,
Дејаном Алексићем, Јасминком Петровић, Игором Коларовом, Весном Алексић,
Бранком Стевановићем, Стефаном Тићмијем, Елизабетом Георгиев и др.
Током године у организовану посету долазила су нам деца из пиротских вртића,
из сеоских школа и 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.
Поводом Дечје недеље Народна библиотека Пирот је од понедељка 4. до суботе 9.
октобра омогућила свим заинтересованим ученицима од другог основне до првог
средње школе бесплатно учлањење у библиотеку. Ове године Дечја недеља одржана је
под слоганом, чија су инспирација стихови песме „Дете“ нашег великог песника
Љубивоја Ршумовића – „ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ и била је у
знаку поштовања и заштите дечјих права. Сусрет са вишеструко награђиваним писцем
за децу и младе Николетом Новак одржан је 15. октобра 2021. године.
Чланови дечјег одељења су не само деца школског узраста, већ је међу њима и
доста предшколаца, чему сигурно доприноси и то што, настојећи да развијамо
читалачке навике од најраније доба, најмлађе Пироћанце учлањујемо бесплатно. Стога
и не чуди да је међу члановима Библиотеке највише деце.
На дечјем одељењу Библиотеке у 2021. радиле су библиотекари Мирјана Ћирић
и Јулијана Божић и дипломирани библиотекар Тања Манчић, која је укључена и у
организацију такмичења „Читалачка значка“.
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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. Била је укључена и у рад Програмског одбора и Радног председништва
најзначајнијег стручно-научног скупа Библионет, у организацији Заједнице матичних
библиотека Србије, чији је активни члан.
Била је такође члан делегације библиотекара из Републике Србије, који су узели
учешћа на на дводневневном семинару на тему културне медијације и развоја публике
за стрип у Хрватској. укључена је била у пројекат
Народна библиотека Пирот је у 2021. години пословала у складу са усвојеним
планом активности и, без обзира на отежане услове рада због пандемије, готово у свим
сегментима је унапредила своје пословање и проширила обимуслуга.

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 2020.
годину са финансијским извештајем (12. фебруар),
- одлука о усвајању Програма рада Народне библиотеке Пирот за 2022. годину са
финансијским планом (7. децембар).

Надзорни одбор
- одлука о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке Пирот за 2020. годину
са финансијским извештајем (12. фебруар).
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Закључак
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 иако не и у довољној
мери имали су и запослени и директор Библиотеке. Познато је да ће Библиотеке добити
комплетан спрат у згради Дома Војске, чиме неће бити у потпуности испоштовани
актуелни стандарди и прописи за јавне библиотеке у Републици Србији када је у
питању величина простора којим једна јавна матична библиотека располаже. Стандарди
предвиђају такође да дечје одељење буде лоцирано у приземљу зграде Библиотеке, што
такође овде није случај.
У немогућности да одлучује о простору који би представљао адекватно и
дугорочно решење вишедеценијског проблема, Библиотека је врло активно, углавном
путем пројеката, свих ових година посвећено радила на опремању и уређењу одељења и
служби, посебно позајмних одељења, што је резултирало функционалном и пространом
дечјом и тинејџерском библиотеком, уређенијим позајмним одељењем за одрасле.
Улагано је и у набавку квалитетне рачунарске опреме у циљу унапређивања
електронске обраде и аутоматизације процеса позајмице и посебно дигитализације у
2021. години.
Посебан значајан сегмент рада представља културно-јавна и издавачка
делатност Библиотеке, која је последњих година, упркос неповољним околностима,
доживела свој процват. Програми Библиотеке су редовно, осим сале за одржавање
промоција, пунили позитивним реакцијама странице електронских и штампаних медија.
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. 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.
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