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РЕЧ ДИРЕКТОРА

Поводом јубиларних 140 година од оснивања наше библиотеке (1879), мотивисани цивилизацијском
потребом да кроз нишко библиотекарство јавности предочимо деценијама баштињену ризницу писане
речи, овом књигом, као својеврсним духовним памћеником, желимо да оживотворимо слике далеке и
блиске прошлости нашег културног узраста.

Соња Шуковић
директор Библиотеке

О БИБЛИОТЕЦИ
Ниш је ослобођен од Турака 11. новембра
1878. године, по новом календару, а указом кнеза
Милана Обреновића октобра исте године је
почела да ради Велика гимназија у приватној
кући бега Ђоковлије у Јевремовој улици (данашња
Светозара Марковића), како се наводи, без учила
и намештаја. Први разред је похађало 45 ђака, а за
професоре су одређени предавачи из постојећих
гимназија у Србији. У тек ослобођени град су
дошли просветни радници, интелектуалци, који
су заједно са трговцима, занатлијама, официрима,
државним чиновницима, свештенством, допринели
успостављању новог културног модела и преображају
оријенталo-балканске касабе у град, постављен по
западноевропском друштвеном и културном узору.
Годину дана после ослобођења Ниша, на иницијативу
професора Гимназије, у оквиру школе је основана
библиотека са читаоницом, коју су, осим ученика,
могли да користе и грађани Ниша. С обзиром на то да
је своја врата отворила и грађанству, 1879. година се
сматра почетном у развоју нишког библиотекарства.
Из скромне читаонице с једним орманом за књиге,
столом и неколико столица те библиотеке која је,
према извештају секретара (деловође) Стевана
Сремца, професора Гимназије, 1880. године имала
45 поклоњених књига и 22 домаћа и страна листа и
часописа, и бројала 107 чланова, израсла је Народна
библиотека у Нишу.
Данас, на измаку друге деценије XXI века,
Библиотека располаже фондом од преко 300.000
монографских, 1800 наслова серијских публикација
из свих научних области, богатом завичајном
збирком, Кабинетом графике, Дигиталном
библиотеком подељеном у више колекција, са

више од 500 дигиталних јединица. Има готово
30.000 корисника регистрованих у НИБИС бази и
годишње услужи близу 90.000 читалаца, задужи око
140.000 монографских публикација, 200.000 свезака
серијских публикација, око стотину јединица
некњижне грађе.
Услуге електронских читаоница користи више од
8.000 читалаца. Библиотечко-информациони систем
НИБИС (Нишки библиотечко-информациони
систем), који се примењује у Библиотеци, омогућио је
брже пословање и квалитетнију услугу за кориснике.
Веб-сајт Библиотеке годишње забележи око 140.000
посета, а библиотечки профили на Фејсбуку додатно
доприносе видљивости библиотечких активности.
Путем веб-сајта могуће је претражити електронску
базу библиографских података као и дигиталну
библиотеку.
После 140 година Народна библиотека „Стеван
Сремац” се развила у респектабилан центар знања
и информација, у креатора културног амбијента
града, чувара и промотера културне баштине,
те постала део умреженог глобалног света и
заједничког памћења.
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1878.

- 11. јануара ослобођен Ниш од Турака по новом календару
- Кнежевим указом наложено отварање гимназије у Нишу. Новембра почела да ради Велика гимназија
с једним разредом у кући бега Ђоковлије у Јевремовој улици (данашња Светозара Марковића)

1879.

- За предавача у Гимназији постављен Стеван Сремац (радио 11 година у Нишу)
- Група гимназијских професора у оквиру школе основала библиотеку и читаоницу, која је служила
ученицима и грађанима
- Први секретар (деловођа) Стеван Сремац
- Маја, одлучено да се отпочне са изградњом нишке Гимназије на месту Ислахане (турска занатска
школа) – судски спор између Општине и државе око власништва над земљиштем одложио изградњу до
1910. године

1880.

- У годишњем, руком писаном, извештају за 1880. годину деловође Стевана Сремца, Библиотека има
107 чланова, располаже фондом од 45 поклоњених књига и 22 домаћа и страна листа и часописа

1894.

- 13. маја епископ нишки Јероним Јовановић (1825–1894) тестаментом завештао кућу на углу Дворске
(данас Јеронимова) и Крунске (данашња Орловића Павла), одређену суму новца и своју библиотеку са
378 књига у 639 свеске за оснивање јавне, народне библиотеке у Нишу
-14. јуна Јероним Јовановић, нишки епископ, умро у Салцбургу, а 16. јуна сахрањен у Саборној цркви
у Нишу

1897.

- Поплава, прва, оштетила зграду, задужбину владике Јеронима, влага лечена све до свечаног отварања
Библиотеке
1899.
- На предлог Андре Ђорђевића, министра просветe, Министарство унутрашњих дела изменило део
Закона о штампи, у коме се од сваке штампане књиге по један примерак даје библиотекама у Нишу и
Крагујевцу
- Стижу књиге као поклон Министарства просвете и обевезан примерак штампара

1903.

- Откупом права доживотног наследства окончан судски спор који се десет година водио између Лујзе
Лонингер, домаћице владике Јеронима, и нишког правосуђа
- Од краја октобра 1903. до 2. августа 1904, на апел Управе Библиотеке српским књижевницима,
издавачима, књижевним корпорацијама, фонд обогаћен са 1.105 дела у 3.064 свеске.
- Дародавци: Павле Софрић (професор и библиотекар), Коста Ивковић (директор Гимназије и старалац
Библиотеке, у пензији), Тихомир Ђорђевић (професор Универзитета), Јован Жујовић (секретар, потом
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председник Српске академије наука), Јован Данић (лекар), Јевтимир Поповић (шеф железничке станице),
Матица српска, Народна библиотека у Београду
- За стараоца Библиотеке одређен директор Гимназије који по одлуци Министарства просвете врши
и надзор
- До мајског преврата, директор Гимназије Коста Ивковић
- 15. октобра, директор Гимназије Васа Димић

1904.

- 22. марта одлучено да се Библиотеци пошаљу сва Академијина издања и издања Српског ученог
друштва
- Августа купљен потребан инвентар за рад Библиотеке: три ормана, десет једноредних и дворедних
сталажа за књиге, један велики и три мала стола и 23 столице
- 19. септембра свечано отворена Библиотека, а фонд чини око 5.000 књига
- Од августа старалац библиотеке директор Гимназије Михаило Бобић (до 1911. године)
- Први нишки библиотекар Павле Софрић

1906.

- Брат Стевана Сремца Јован Сремац поклања Сремчеву библиотеку уз услов да се књиге чувају у
посебном орману с натписом „Библиотека Стевана Сремца”.
- Комисија за примопредају књига: Бранислав Нушић, Миле Павловић и Велимир Рајић, суплент
(наставнички приправник) у II гимназији
- 1. новембра Управа прима Сремчеву библиотеку. Библиотека је засебно инвентарисана и смештена у
два велика ормана. Инвентарних бројева има 770 са 1.294 свеске
- Павле Софрић, библиотекар, на молбу уредништва листа „Босанске вила” даје исцрпан извештај о
обиму и профилу библиотеке Стевана Сремца
- Библиотека у јавној захвалности прогласила Стевана Сремца „другим оснивачем нишке Библиотеке”

1911.

- Од септембра, старалац Библиотеке директор Гимназије Драгомир Обрадовић (до 1914. године)
- Библиотекар Милутин Ђорђевић, професор

1913.

- Не постоји особа која би радила само као библиотекар, већ је то професор који 17 сати недељно
проводи у Библиотеци и не може да стигне да подели књиге по струкама, инвентарише, уради каталог и
стара се о набавци књига
- Библиотека има 5.000 дела у 11.000 свезака
- 705 читалаца у читаоници прочитало 1.600, а позајмило 200 књига

1914.

- Од фебруара, старалац Библиотеке директор Гимназије Милан Банић (с прекидима због Великог
рата до 1925. године)

1915.

- Библиотека није евакуисана и део књига и библиотечки инвентар пренети су у Бугарску, Софију,
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заједно с књигама Народне библиотеке у Београду, библиотеке Гимназије и Грађанске касине

1919.

- Нишка Гимназија почела наставу у недовршеној згради

1920.

- Опљачкане књиге делимично враћене у Београд

1922.

- Завршена изградња зграде нишке Гимназије (после четрдесет и три године од одлуке), по пројекту
београдског архитекете Милорада Рувидића (1863–1914)

1923.

- Из Београда књиге пренете у Ниш, запаковане у 17 сандука (само 1.000 књига). Књиге примио
тадашњи директор Гимназије Милан Банић који од Министарства тражи да се именује један професор
за библиотекара, који би започео сређивање књига које су у оштећеном вагону навукле влагу
- Фебруара из Београда стиже решење о именовању професора Душана Милачића за библиотекара
(познат историчар књижевности, преводилац и управник београдске Народне библиотеке) – инвентарише
и сређује књижни фонд

1924.

- 11. мај свечано отварање Библиотеке и почетак рада за јавност
- Од октобра старалац директор Гимназије Светозар Цветановић (до 1925. године)
- Библиотекар Душан Милачић, професор

1925.

- Од августа, старалац директор Гимназије Божидар Миловановић (до 1927. године)
- Библиотекар Никола А. Станојковић, професор

1926.

- Поплава, друга велика, уништила знатан фонд књига и часописа
- Служитељ Александар Курчанинов – Деда Рус (до 1932. године)
- Библиотекар Миодраг Ризнић, професор, (до 1927. године)

1927.

- Од децембра старалац директор Гимназије Михаило Д. Милинковић (до 1935. године)

1928.

- Библиотекар Јован Николић, професор, ослобођен рада у школи (до 1933. године)

1933.

- 6. јун у 06.10 часова експлодирала паклена машина постављена у одводни канал зидане ограде
Официрског дома. Услед јаке детонације и експлозије разрушена ограда, а библиотечка зграда напрсла
на неколико места и поразбијани прозори. Штета 600 динара
- Библиотекар, Миленко А. Марковић, професор; помоћник библиотeкара Александар Курчанинов –
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Деда Рус
- Служитељ Добривоје Антић

1935.

- Од 10. априла до 5. новембра старалац, вршилац дужности директора Анте Ганић
- Библиотекар Владимир Говедарица, професор
- Помоћник библиотекара Александар Курчанинов – Деда Рус

1936.

- Од новембра старалац директор Гимназије Јован Чемерикић (до 1941. године)

1939.

- Поклонима Банске управе у Нишу, Српске академије наука, Етнографског музеја, Народне банке,
Државне штампарије и приватних лица Библиотека повећала књижни фонд
- 9.000 дела, односно 15.000 свезака, убрајајући и периодику

1940.

- Књиге се набављају куповином (редован годишњи буџет) и поклонома из Министарства просвете,
Краљевске банске управе (Просветно одељење) у Нишу, Српске краљевске академије, Етнографског
музеја, Државне штампарије, Народне банке у Београду, Музеја кнеза Павла у Београду, државних
тужилаштава у Нишу, Неготину, Пироту, Прокупљу, Цариброду (Димитровград) који сваку штампану
књигу у тим местима достављају Библиотеци.
- Редовно се инвентарише књижни фонд који је подељен на одељке: литерарни, научни, дечји, часописни
и др.
- Библиотекари Владимир Говедарица, Јован Богдановић, професори
- Помоћник библиотекара Александар Курчанинов – Деда Рус

1941.

- 8. априла у бомбардовању Ниша оштећена зграда
- Према извештају библиотекара Јована Богдановића, штета процењена на 11.464 динара, од којих је
5.500 динара вредност упропашћених књига
- По наређењу немачких војних власти, Градско поглаварство урадило оправку зграде
- Зграда Народне библиотеке заузета за потребе немачке војске. Користи је немачка стража хотела
„Парк”
- Део књига немачки окупатор спалио на ломачи, у дворишту Библиотеке
- Библиотека, током рата, мења локацију: Пожарна чета града, приватне куће

1942.

- Старалац вршилац дужности директора Новак Буквић (до 1944. године)

1943.

- Актом Окружног начелства Округа Ниш забрањује се позајмица књига марксистичко-комунистичке
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и антинемачке садржине, као и књиге чији су писци јеврејске народности

1944.

- Зграда Библиотеке оштећена у савезничком бомбардовању
- У просторије зграде у Јеронимовој улици смештена апотека XIII корпуса НОВ
- Библиотеком управља Одбор од три члана
- Библиотека смештена у Дом културе (Учитељски дом) – угао Улица Краља Стефана Првовенчаног и
Ћирила и Методија. Четири просторије, две намењене читаоници
- Из фонда нестало око 2.800 књига
- 14. новембра упућен захтев грађанима преко „Народног листа” да дају своје прилоге у књигама да би
се што пре нормализовао рад Библиотеке
- Књиге прикупљане у Лешјаниновој 8, партер лево. Прикупљено више хиљада књига
- Организована још једна акција сакупљања књига

1945.

- До априла се ради на сређивању фондова и оспособљавању Библиотеке за рад
- 1. априла отварена за читаоце
- Библиотекар Јован Богдановић, професор мушке I гимназије
- Септембра преузете књиге из библиотеке Драгише Цветковића (вила у Нишкој Бањи): 458 књига
из области белетристике, права и др. наука, већи део на француском језику. Књиге преузели Јован
Богдановић и Миодраг Ризнић (не зна се шта се десило с књигама)
- Библиотека ради сваког дана од 8.00 до 19.00 h
- Врши се ново инвентарисање књига и пише нова картотека
- Инвентарисано 11.568 књига
- 792 члана прочитало 3.950 књига

1946.

- 30. април, свечано отварање Библиотеке у завештаној кући – присуство истакнутих личности
друштвено-политичког живота и војних власти
- Извршена подела књижног фонда на белетристику и научну књигу
- Ради сваки радни дан, сем недеље, чланарина 5 динара месечно; од 14. јуна радно време, по жељи
читалаца, од 8.00 до 12.00 и од 16.00 до19.00 h
- Сабирна акција књига
- Библиотека има 17.568 књига, 1.871 члана
- Постојала књига „Жеље читалаца”

1947.

- Вршилац дужности директора Зага Поповић
- Управник Библиотеке Тадиша Минић
- Прима обавезан примерак са територије Народне Републике Србије
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- Профилише се као значајна културно-просветна установа (Народни музеј за изложбу тражи пет
старих књига)
- Оправка зграде два пута, Библиотека не ради
- Врши улогу матичне библиотеке (многе библиотеке добиле помоћ у књигама, формира се покретни
фонд, позајмљиван библиотекама синдикалних подружница)
- Формирано Научно-библиографско одељење са историјским књигама
- Отворено Пионирско одељење, намењено основношколској и средњошколској читалачкој публици
- Фонд 20.300 књига, 2.213 чланова, 28.435 прочитаних књига

1948.

- Основана Виша педагошка школа, прва виша школа у Србији ван Београда
- Од 19. априла до 1. маја 1948. у Библиотеци Људмила Михајловић и Радмила Чолаковић, библиотекари
Народне библиотеке у Београду. Сређују фонд часописа и држе стручни семинар о обради и каталогизацији
књижних фондова, извршиле припреме за стварање предметног каталога
- 23. јуна велика поплава. Нишава се излила по трећи пут
- Уништене 2.174 књиге и скоро цели фонд листова и часописа (комплети завичајне и дневне штампе,
целокупна предратна штампа) и библиотечка архива
- Од половине јуна до половине новембра Библиотека прекида рад
- Половином новембра прешла у Улицу победе 52 (на месту Робне куће „Пионир”, односно Тржног
центра „Форум”, до 1952. године)
- 1. октобра отворена књижница у Нишкој Бањи
- 1. новембра пионири добијају засебну библиотеку Омладинско одељење у Улици победе
- Библиотека има 26.283 књиге, претплаћена на 15 листова и 21 часопис

1949.

- Од октобра управник Миодраг Бошњаковић, професор (до 1950. године)
- Током марта и априла одржана два библиотекарска курса (за библиотекаре из предузећа и основних
организација и за сеоске библиотекаре из срезова: Нишког, Сврљишког, Моравског, Сокобањског)

1950.

- Вршилац дужности управника Зорица Џабић (до 1952. године)
- Јуна отпочело обрађивање Библиотеке Стевана Сремца, ангажована Вера Поповић
-Усвојена привремена правила рада Библиотеке

1951.

- Поводом изложбе у Народном музеју изложене и књиге из Библиотеке Стевана Сремца
- Одржано десет књижевних вечери

1952.

- Од јануара управник Миодраг Јовановић Уча (до 1971. године – изненадна смрт)
- У јесен Библиотека пресељена у Улицу Наде Томић – споредно крило Народног одбора Општине у
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Улици Наде Томић (до априла 1953. године)
- Комплетиран материјал проф. Мила Павловића, соба и лични предмети Стевана Сремца смештени
у Народном музеју

1953.

- Априла прелази у Раднички дом, Балканска улица број 2, на углу према Нишави
- Почео процес диференцирања књижних фондова и специјализација библиотечке службе по
одељењима и одсецима
- Формира се Научна и Позајмна библиотека
- Формира се улазни инвентар (приказан целокупни фонд) као и одељенски инвентари
- Пионирско одељење прерасло у Омладинску библиотеку, просторије у Улици победе (до 1955. године)

1954.

- Прва републичка награда за рад у области масовне културе и унапређење струке
- Као књижничар од 1954. до 10. фебруара 1959. године ради Вељко Видаковић (1924–1959), нишки боем
и песник
- Раде: Одељење југословенске књиге, Научна библиотека, Одељење периодике, Одељење стране књиге,
Библиотека за омладину, Библиотека за раднике и четири читаонице
- За упис или обнављање чланства десет динара, месечна чланарина пет динара
- Никола Мељаницки, библиотекар, Прва награда „Борбе” за причу „Боље”
- Предраг Цветичанин, библиотекар, Награда „Борбе” за причу „Сусрет” (председник жирија Иво
Андрић)

1955.

- Омладинска библиотека се сели у Дом омладине, Улица Станоја Бунушевца

1956.

- У Дому омладине ради и Пионирски кутак (до 1964. године)

1958.

- Прва награда КПЗ Србије за резултате постигнуте у акцији „Месец дана књиге”
- Основана Централна дечја библиотека, Улица Станка Пауновића 10 (данас Улица Генерала Милојка
Лешјанина, некада експозитура Нишке банке)

1960.

- Отворени први нишки факултети
- Прва награда Савета за културу Народне Републике Србије за резултате рада
- Библиотека пресељена у зграду на углу Трга Павла Стојковића и Улице Душана Костића, данас Улица
Боривоја Гојковића бр. 9 (добила назив по првом управнику Историјско-етнографског музеја у Нишу)
- У згради је била смештена Општинска управа, после рата први Градски народноослободилачки
одбор, потом Радио, затим Библиотека
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- Организована Прва велика изложба књига југословенске издавачке делатности у оквиру акције
„Месец дана књиге” – претеча Сајма књига у Нишу
- Формирано Одељење периодике и књиговезница
- Фонд 48.336 књига, пораст читалаца, 14.545 чланова прочитало 119.260 књига

1961.

- Одржано Пето републичко саветовање библиотекара Србије

1962.

- У Дому омладине у организацији Библиотеке одржана изложба књига (иницијатор Миодраг
Јовановић Уча)

1963.

- Прва награда Културно просветне заједнице Србије за вишемесечну акцију између комуна Среза
Ниш „Људи – књиге и штампа” и успешно спровођење акције „Месец дана књиге”
- Јануара постаје матична библиотека за подручје општине Ниш

1964.

- Одељења: Централно позајмно, Дечја библиотека, Пионирски кутак, Одељење у Нишкој Бањи,
Покретни фонд библиотечког центра сређен по УДК, фонд Научног одељења и страна књига сређени по
numesrus currens-u, Одељење књиговезнице, Одељење часописа и новина
- Азбучни и стручни каталог писани руком
- Ради мала штампарија за разне обрасце и текстове
- Никола Мељаницки, библиотекар, Награда „14. октобар” за књижевност

1965.

- 15. јуна формиран Универзитет у Нишу
- Отворена антикварница
- На иницијативу управника Милета Јовановића Уче, постављена биста Вука Стефановића Караџића у
дворишту Библиотеке, рад вајара Душана Николића (професор Уметничке школе „Ђорђе Крстић”, Ниш)

1967.

- 18. маја основана Универзитетска библиотека

1968.

- Награда за успешну организацију Пионирских игара (Општински одбор Југословенских пионирских
игара)

1969.

- Повеља за учешће у друштвено-политичким организацијама власти, поводом 20-годишњице
ослобођења Ниш
- Изложба енциклопедија и лексикона Лексикографског завода из Загреба
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1970.

- Адаптација зграде, додато 450 метара квадратног простора
- Дечја библиотека се сели у дограђену зграду Библиотеке

1971.

- Вршилац дужности управника Предраг Цветичанин (до 1973. године)
- Позајмно одељење формирало слободан простор, читаоци сами могу да изаберу књигу коју желе
- Гост Добрица Ћосић

1972.

- Диплома КПЗ општине Ниш за уложене напоре и постигнуте резултате у унапређењу културнозабавног живота на селу
1973.
- Директор Петар Петровић (до 1986. године)

1974.

- Организовано регионално саветовање 16 матичних библиотека
- 210.000 књига и свезака периодике распоређених у три одељења: Белетристика, Научно, Дечје

1976.

- Директор Србобран Ђорђевић (до 1992. године)
- Формиран завичајни фонд издвајањем завичајних публикација из осталих фондова Библиотеке

1977.

- Библиотека има огранак (јула и августа) за бригадире радне акције (до 1979. године)
- ССОС, ОК НИШ и ОРА захвалнице за посебан допринос у остваривању циљева ОРА (исту захвалницу
добила и 1978. године)

1978.

- Награда „Милорад Панић-Суреп” за постигнуте резултате у развоју библиотечке делатности и
унапређивање библиотекарства у Србији (највиша награда у библиотекарству додељује Заједница
матичних библиотека Србије)
Награда Културно-просветне заједнице „Учитељ Таса” за афирмација на пољу културе
- Отворен огранак „Црвена звезда”

1979.

- Саветовање библиотечких радника Србије на тему „Улога и функција матичне библиотеке”
(организација Заједнице матичних библиотека Србије и Народне библиотеке „Стеван Сремац”)
- Веће Савеза синдиката општине Ниш, Првомајска награда
- Гост Десанка Максимовић

1980.

- Изложба поводом стогодишњице рада „Сто година писане речи у Нишу”, Изложбени павиљон у
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Тврђави, у Народном позоришту Свечана академија
- Репринт издања „Нишка социјалистичка борба” и „Наш лист”
- Уручен Орден заслуга за народ са златном звездом
- Затворена антикварница у оквиру Библиотеке
- Задњи пут организовала Сајам књига у Нишу
- Отворен огранак у МК Медијана (априла)
- Преко 240.000 књига, часописа и новина и годишње преко 20.000 читалаца

1982.

- Октобра на Саветовању у Нишу усвојено Методско упутство за формирање и вођење завичајних
фондова у општинским народним библиотекама

1983.

- Зграда Народне библиотеке „Стеван Сремац” стављена под заштиту закона

1984.

- Свечано отворена спомен-соба Стевана Сремца у Народном музеју
- Огранци: Медијана, Ћеле-кула, Црвена звезда, Мија Станимировић, Расадник, Јосип Колумбо,
Филип Кљајић, Моша Пијаде, Ледена стена, Божидар Аџија и Нишка Бања

1987.

- Зграда владике Јеронима стављена под заштиту закона
- Билтен приновљених књига (до 1989. године)

1988.

- Обновљена фасада и ентеријер библиотеке

1991.

- Дечја библиотека се сели у део простора СУБНОР-а, Синђелићев трг бр. 2

1992.

- Од јула директор Душан Милосављевић (до 2000. године)
- Библиотека добила рачунар и штампач – донатор мр Бранислав Миладиновић
- Формирана редакција књижевног и уметничког програма

1993.

- Пет огранака при месним канцеларијама: Палилула, Црвена звезда, Ледена Стена, Медијана, Дурлан,
Нишка Бања у оквиру „Радона”
- Формиран фонд старе и ретке књиге, издвајањем публикација из постојећих фондова, према важећим
законским прописима
- Завичајно одељење преименовано у Одељење завичајних и посебних фондова

1994.

- 115 година рада, свечанoст у сали Симфонијског оркестра
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- После 45 година судском одлуком враћена национализована задужбина владике Јеронима
- Библиотека матична за Нишавски округ
- У подруму отворен простор за културна дешавања (јули)
- Издавачка кућа „Градина” поклонила тротомну библиографију Ниша у рукопису (до 1981. године)
- Проф. Миодраг Петровић поклонио два комплета часописа „Домаћица” из 1890. и 1892. године
- Донацијом Мирољуба Тодоровића оформљена посебна библиотечка целина „Сигнализам” (19.
септембра потписан уговор)
- Топлица Ђорђевић, власник приватног предузећа „Корак”, поклонио компјутер

1995.

- Једнонедељни стручно-инструктивни семинар за библиотечке раднике основних и средњих школа
с подручја Нишавског округа. Предавачи из Народне библиотеке Србије и нишке Народне библитеке
- Изашао први том „Енциклопедије Ниша”

1996.

- Издвојен фонд старе и ретке књиге
- Одржан вишедневни стручни семинар за школске библиотекаре
- Мирко Живановић, син Јеремије Живановића, поклонио два комплета часописа „Градина”, годишта
1900. и 1901. и укоричен комплет часописа „Венац” од 1910. до 1935. године
- Добрица Ћосић гост Библиотеке, промовисана књига „Време власти”

1997.

- Формиран Кабинет српске графике
- Адаптација и проширење простора Одељења књиге за децу
- Адаптиран подрумски део простора за презентовање књижевних и других културних садржаја
- Ради шест огранака
- Гост Библиотеке академик Дејан Медаковић, књижевно вече поводом књиге „Очи у очи”

1998.

- Реорганизација Матичне службе, формирано посебно одељење
- Купљено шест савремених рачунара са пратећом опремом

1999.

- Основана подружница библиотекара југа Србије (Пчињски, Јабланички, Топлички, Пиротски,
Нишавски округ, односно Врања, Прокупља, Лесковца, Пирота и Ниша)
- НАТО бомбардовање (од 14. марта до 10. јуна)
- Одложена прослава јубилеја 120 година рада

2001.

- Од новембра директор Љубинко Величковић (до 2006. године)
- Отворен Интернет-клуб уз помоћ Гете-института (радио до 2004. године)
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- Постављена биста Бранка Миљковића у згради, рад вајара Мирољуба Костића (јануар)

2002.

- Отворен Француски клуб – у просторијама Културног центра Библиотеке, ради два пута недељно
(фебруар)
- Престају да раде огранци Библиотеке у Нишкој Бањи и МК Палилула
- Изложба „Из кабинета графике” (у Галерији „Србија”)
- Поводом Светског дана књиге за децу (2. април) расписан конкурс за дечја литерарна и ликовна
остварења, конкурс постао традиционалан

2003.

- Отворен Амерички културни центар, Победина 20, просторије Тржно-пословног центра „Горча”
(фебруар)
- Промовисан библиотечки софтвер НИБИС – урадио Машински факултет у Нишу
- Одељење књиге за децу организовало манифестацију „Витезови песништва у Нишу” (Недељко
Попадић, Перо Зубац, Мошо Одаловић, Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Душко Трифуновић, Тоде
Николетић, Момир Драгићевић, Власта Ценић, Љубомир Ћорилић, Власта Ценић, Раде Јовановић,
Мирослав Кокошар, Бранко Пражић, Миња Субота)
- Отворен Француски културни центар у згради „Горча” (април)
- Организован попис
- Формирано Одељење развоја
- Кренуо упис корисника у НИБИС-у
- Креиран сајт Библиотеке
- Народној библиотеци Србије предато 170 књига Дворске библиотеке (април)

2004.

- Поводом 125 година рада Библиотека објавила:
• „Каталог нишке периодике: 1888–2004”
• „Каталог Библиотеке Стевана Сремца”
• „Нишка Народна библиотека: документ и свакодневица”
- Свечана академија поводом јубилеја у Дому војске, отворена изложба „Стари нишки часописи,
новине, књиге”
- Округли сто „Стари и нови Ниш у делима списатеља” (стара и нова нишка књижевна сцена)

2005.

- Директор Јелица Лазић (до 2010. године)
- Започета аутоматизована обрада библиотечких јединица у НИБИС-у
- Донација од 10.000 евра од компаније „Филип Морис” Одељењу књиге за децу – купљено 3.354 књиге
- На Одељењу књиге за децу обележено 200 година од рођења Андерсена
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2006.

- Читаоница Одељења периодике реновирана, донација ДИН „Филип Морис”
- Основано Одељење маркетинга

2007.

- Библиотека издала:
• „Каталог периодике 1827–1945” (уз помоћ Савета за културу)
• „Школа стрипа, Ниш `07”

2008.

- Тони Парсонс гост Ниша и Библиотеке
- Реновирано Општепозајмно одељење (зидови, нови плафон и осветљење)
- Библиотека издала „Српска књига 1788–1867”
- Објављен „Каталог кабинета графике”
- Наставља да излази Билтен приновљених књига

2009.

- Библиотека издала „Из албума старог Ниша”

2010.

- Директор Небојша Васић (до 2015. године)
- Округли сто у оквиру јавне распарве о Преднацртима закона о библиотечко-информативној
делатности
- Одржан Међународни скуп библиотекара јавних библиотека Србије и Бугарске
- Омогућено претраживање библиотечке базе података од куће
- Библиотека покренула часопис за библиотекарство, информатику и културу „Библиозона”
- Библиотека објавила приручник „НИБИС”

2011.

- Набављен скенер „атиз”, омогућена дигитализација библиотечке грађе
- Нови Закон о обавезном примерку и локалном обавезном примерку (Службени гласник РС 52/2011)
- Објављена романсирана биографија владике нишког Јеронима Јовановића „Златна молитва”
- Објављен „Нишки лексикон”

2012.

- Отворена електронска читаоница
- Одржан стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије „Библионет”
- Обележено 65 година од оснивања Одељења књиге за децу

2013.

- Редовни попис књига
- Издања Библиотеке:
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• „Император Константин Велики и Милански едикт из 313. године”
• „Црква и држава у време Константина Великог”
• „Цар Константин у завичајним збиркама”, каталог изложбе
• „Каталог библиотеке Бранка Миљковића” (у сарадњи са Народним музејом и Филозофским
факултетом, Ниш)
- На Сајму књига у Франкфурту Библиотека представила своја издања посвећена Константину Великом
- Поводом Дана библиотеке изложба о Димитрију Давидовићу (организaтори Народни музеј
Крагујевца, Историјски архив Шумадије, крагујевачка Народна библиотека „Вук Краџић” и Народна
библиотека „Стеван Сремац” Ниш)
- Изложено фототипско издање Мирослављевог јеванђеља и средњовековни ћирилски рукописи
поводом 1150 годишњице словенске писмености
- Отворен пункт на базену Чаир (током јула и августа)

2014.

- Издања Народне библиотеке представљена у Руском дому:
• „Император Константин Велики и Милански едикт из 313. године”
• „Црква и држава у време Константина Великог”
- Упућена помоћ деци поплављених подручја
- Презентација Нацрта закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку и Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о старој и реткој библиотечкој грађи – јавна расправа

2015.

- Од априла директор Соња Шуковић
- Директор Француског института Жан Батист Кизан посетио Библиотеку
- Издања Библиотеке:
• „Историјска збирка Драгољуба Ж. Мирчетића”, каталог
• „Уђите без куцања”, каталог Одељења серијских публикација
- Одржан концерт „Трио Свети”, Васил Хаџиманов, Марко Ђорђевић, Бранко Трији

2016.

- Постављен банкомат књига
- Обележено 40 година постојања Одељења завичајних и посебних фондова
- Пирамида од књига, поклон Народне библиотеке Србије
- Поклон Завода за уџбенике (белетристика и лектира)
- Дан Народне библиотеке, говорио академик Миро Вуксановић
- Издања Библиотеке:
• „Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године”
• „Роми у библиотечким збиркама”, библиографија
• „Рукопис живота”
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• „Фонд библиотеке Саборног храма у Нишу”
• „Библиотека – моја друга кућа”

2017.

- Библиотека добитник највишег градског признања – Награде „11. јануар”
- Отворен Руски кутак (децембар)
- Одржана седница Скупштине Заједнице матичних библиотека Србије
- Вавилонски мост – прикупљене књиге за мултикултуралну библиотеку у Фиренци
- Амбасадор Финске поклонио књиге финских аутора преведених на српски
- Дан нишке Библиотеке, говорио академик Миро Вуксановић
- Министар културе и информисања Владан Вукосављевић посетио Библиотеку
- Реконструкција и уређење Одељења књиге за децу у Нишу (тоалет, читаоница и чајна кухиња), по
пројекту НИС
- Отворен ЕУтека кутак (октобар)
- Издања Библиотеке:
• „Велико огњиште”
• „Стеван Сремац и стари Ниш”
• „Мађионичар”

2018.

- Ниш, град домаћин на Међународном сајму књига у Београду
- Представљена и издања Библиотеке
- Дан Народне библиотеке „Стеван Сремац”, говорио Матија Бећковић
- Фототипско издање у два тома часописа „Караџић”
- Набављене специјалне витрине за заштиту библиотечке грађе

2019.

- Свечано отворена стална изложбена поставка „Библиотечка ризница”, на отварању директор Народне
библиотеке Србије Ласло Блашковић и владика нишки Арсеније
- Отворен Кинески кутак (фебруар)
- Приновљено око 300.000 монографских публикација, 950 наслова серијских публикација, 30.000
хиљада регистрованих у НИБИС бази
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ОДЕЉЕЊЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ

ОДЕЉЕЊЕ СТРУЧНЕ КЊИГЕ

Основано је 1947. године као Позајмно одељење
Народне библиотеке.
Данас фонд Одељења белетристике садржи дела
из тзв. лепе књижевности, дела класика, као и дела
из текуће књижевне продукције домаћих и страних
аутора и броји око 80.000 наслова.
Поред белетристике, фонд садржи и богат избор
наслова који припадају науци о књижевности:
књижевна критика, историја књижевности, теорија
књижевности.
Фонд је отвореног типа, што значи да корисници
имају приступ свим књигама фонда. Услуге овог
одљења су намењене корисницима старијим од 14
година. Књиге се могу резервисати телефоном.
На Одељењу се ради и на популаризацији књиге
уопште, а и самог фонда кроз различите активности,
од разговора са корисницима да би им се адекватно,
према њиховим афинитетима, препоручила књига,
преко приређивања тематских и других изложби,
до приказа књига у локалним медијима итд.
Упис нових чланова и обнова истекле чланарине,
такође се врши на овом одељењу.

Одељење је основано 1947. године као Научнобиблиографско одељење Народне библиотеке, да
би под називом Научно одељење било формирано
1953. године.
Данас његов фонд чини око 50.000 јединица.
Намењено је средњошколцима, студентима,
докторандима, истраживачима и свим читаоцима
коју су заинтересовани за различите области људског
знања из области хуманистичких дисциплина,
природних и примењених наука.
На Одељењу се налази и богата референсна
збирка: енциклопедија, општих и стручних
речника, приручника, лексикона, као и посебна
збирка САНУ коју најчешће користе истраживачи.
Посебан део фонда чине биографије, књиге
популарне науке и публицистика, грађа која се
може користити и ван установе, за разлику од већег
дела фонда који се корисницима доступан једино
на Одељењу. Ово одељење садржи и две читаонице
– класичну и електронску са шеснаест компјутера
доступних за електронске изворе информација.
У електронској читаоници постоји и компјутер
посебно намењен потребама слепих и слабовидих
лица.
Такође, на Одељењу стручне књиге, као још једна
од услуга, врши се међубиблиотечка позајмица.
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ОДЕЉЕЊЕ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Одељење серијских публикација је издвојено
као самостална јединица у оквиру Библиотеке
1960. године. Публикације које се налазе на овом
одељењу покривају различите области људског
интересовања, као што су: историја, архитектура,
култура, економија, психологија, социологија,
информатика, медицина, пољопривреда итд.
На Одељењу се прикупљају, обрађују, чувају
и дају на коришћење: часописи, новине (дневне
и службене), билтени, годишњаци, алманаси,
календари, зборници и летописи. Ове серијске
публикације покривају различите области људског.
Фонд Одељења, чини 950 наслова часописа, магазина,

годишњака, зборника и новина. Овом броју треба
додати и наслове који чине посебну целину старе и
ретке периодике од 308 наслова часописа и новина,
од којих посебно треба издвојити Летопис Матице
српске из 1827. године, Хришћански весник из 1874.
године, Бранич из 1877. године, Старинар из 1884.
године, Босанску вилу из 1887. године.
Одељење серијских публикација располаже са 12
читалачких места у читаоници текуће и ревијалне
штампе и 30 читалачких места у читаоници за
стручни рад (ова читаоница је опремљена са шест
компјутера).
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ОДЕЉЕЊЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Одељење је основано 18. септембра 1947. године
као Пионирско одељење које је до 1953. године
прерасло у Омладинску библиотеку у оквиру које је,
од 1956. до 1964. године, радио и Пионирски кутак.
Фонд Одељења је намењен узрасту деце до
14 година. Књиге из фонда могу се користити у
читаоници (опремљеној са четири компјутера), као
и ван ње.
Да нас Одељ ењ е по с ед у је п р еко 75.0 0 0
јединица референсне литературе, популарну
научну литературу, периодику за децу и младе,
белетристику, књижевну критику и литературу из
теорије и историје књижевности. Значајан сегмент

рада Одељења чини културно-просветна делатност
која се огледа кроз организовање едукативнокреативних радионица намењених деци различитог
узраста, месечних изложби, сарадње са вртићима,
школама, школским библиотекама, драмским
секцијама основних и средњих школа, Учитељским
друштвом, Луткарским позориштем...
Одељење организује разноврсне програме
који промовишу читање, промоције књига за
децу и дружења са познатим дечјим писцима.
Поводом Светског дана књиге за децу (2. април,
рођендан Ханса Кристијана Андерсена) организује
традиционални дечји ликовно-литерарни конкурс.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИХ И ПОСЕБНИХ ФОНДОВА
Основано је 1976. године, а данашњи назив је
добило 1993. године. Одељење сакупља и чува
грађу која сведочи о богатој прошлости града, о
савременој историји, о догађајима и личностима које
су животне, професионалне, ратне или политичке
околности везале за Ниш.
Грађа са овог одељења, због свог архивског
карактера, се не даје на коришћење ван Библиотеке.
Фонд је сложен и чини га:
-Фонд монографских публикација који данас
садржи око 11.000 јединица.
-Збирка старе и ретке књиге формирана 1993.
године и броји преко 700 књига. Најстарија је књига
Алексија Везилића „Краткоjе написаније о спокојној
жизни” из 1788. године. Део овог фонда чинило је
170 књига из личних библиотека Карађорђевића и
Обреновића, тзв. Дворска библиотека, која је 2003.
године уступљена Народној библиотеци Србије на
чување као национално добро.
-Сремчева лична библиотека од 62 књиге, које као
ознаку власништва имају потпис свога власника на
насловним страницама.
-На Одељењу се чувају и личне библиотеке
Мирољуба Тодоровића, оснивача сигнализма, проф.
Јована Ћирића, социолога и демографа, и Драгољуба
Ж. Мирчетића, историографа и публицисте.
-У делу фонда који је означен као „Посебне збирке”
налази се преко 900 књига, познатих издавача
(Пахер и Кисић из Мостара из 19. века, међуратна
издања библиотечких целина, попут: Каријатиде,
Луче, Нолита, СКЗ и др.).
-Рукописна грађа коју чини око 190 рукописа
млађих завичајних стваралаца.
-Збирка серијских публикација, формирана
деведесетих година прошлог века издвајањем

завичајних часописа и новина из фонда периодике
(око 750 наслова часописа и новина).
-Кабинет графике, настао средином деведесетих
година прошлог века, као јединствена збирка
графичких отисака у Србији. Збирка броји око 300
јединица.
-Некњижна гра ђа је подељена на збирке:
фотодокумената (фотографије и разгледнице –
најстарија разгледница је „Поздрав из Ниша” из
1899. године), фонодокумената, филмова и видеоснимака, картографске грађе и музикалија.
-Збирка ситног документационог материјала
разврстана је на: програме, позивнице, пропагандни
материјал (леци, рекламни и комерцијални
проспекти и сајамски каталози), пропагандни
материјал политичких странака са избора на свим
нивоима од почетка вишестраначког система у
Србији.
-Хемеротека.
-Прес-клипинг Библиотеке.
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ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ И ОБРАДЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНУ ДЕЛАТНОСТ

Одељење је ос нова но у п рвој половини
осамдесетих година прошлог века.
Обавља послове набавке монографских
публикација за потребе фондова свих одељења
Библиотеке, физичку и библиографску обраду и
инвентарисање прибављених публикација.
Набавка се обавља куповином и поклоном, при
чему се води рачуна о библиотечким стандардима, о
тренутном стању фондова, о потребама и захтевима
најширег круга читалаца.
Библиотечка обрада се обавља у складу са
међународним стандардима у библиотечкоинформативном систему НИБИС, чиме се ажурира
база података и формира електронски каталог у
коме је сваки запис компјутерски претражив по
више параметара.
Из електронске базе података у НИБИС-у штампа
се Билтен приновљених књига од 2008. године,
који излази два пута годишње, а као е-публикација
доступан је на сајту Библиотеке.

На основу Члана 37, Став 3, Закона о библиотекама
(Сл. гласник НРС, бр. 48/60), Народни одбор
општине Ниш на седници Општинског већа, која је
одржана 25. јануара 1963. године, донео је Решење
којим се Народна библиотека у Нишу одређује
за матичну библиотеку на подручју општине
Ниш, да би 1994. године постала матична за читав
Нишавски округ. Одељење за матичну делатност је
једно време радило у оквиру Одељења развоја да би
се осамосталило 1998. године.
Данас преко Одељења за матичну делатност
Библиотека остварује законом поверене матичне
послове за 86 регистрованих библиотека у мрежи
Нишавског округа, вршећи надзор над њиховим
радом, пратећи њихов стручни рад и потребе
за стручним усавршавањем, прати услове рада
и предлаже мере за унапређивање библиотечке
делатности. Мрежа Библиотеке обухвата општине:
Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац,
Мерошина, Ражањ и нишке општине: Медијана,
Црвени крст, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања.
Одељење прикупља стручне публикације, прати
електронске изворе, учествује у реализацији
стручних скупова и семинара и активно је укључено
у рад Библиотекарског друштва Србије.
Важан део активности Одељења јесте пријем
поклона и дистрибуција сувишака књига другим
заинтересованим библиотекама.
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ОДЕЉЕЊЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ И ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА

ОДЕЉЕЊЕ МАРКЕТИНГА
И ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ

Одељење је основано 2003. године и има
кљу чну улогу у аутоматизацији Библиотеке:
аутоматизује све библиотечке послове, формира
базу библиографских података, обезбеђује проток
интерних информација, али се повезује и са другим
базама података, институцијама и системима.
Приоритет у раду овог одељења јесте да обезбеди
неопходне референце како би се обавило креирање,
допуна и ажурирање електронског каталога у библиотечкоинформативном систему НИБИС, затим да одржава
библиотечки веб-сајт, решава хардверске и софтверске
потребе Библиотеке, дигитализује грађу како би се она
заштитила и сачувала, и уједно била доступна што већем
броју корисника, јер Библиотека омогућава слободну
претрагу и истраживање целокупног дигиталног садржаја.
У сопственом систему, Одељење дигитализује и
књижну и некњижну грађу. Дигитална збирка тренутно
броји преко 500 дигиталних јединица. Сви ресурси
дигиталне библиотеке су постављени уз поштовање
Закона о ауторским и сродним правима и доступни су за
некомерцијалну употребу.

Основано је 2006. године са циљем да, у сарадњи са
другим одељењима Библиотеке, путем програмских
активности и односом са јавношћу, промовише рад
Библиотеке.
Поред бројних књижевних промоција, изложби,
уметничких вечери, предавања из различитих
области, филмских и видео пројекција, организације
синкретичких приредби и манифестација,
Одељење покреће и унапређује сарадњу са другим
институтима и појединцима у култури Града.
Читалачкој публици представљени су многи
аутори, уметници и занимљиве личности из света
етаблиране и алтернативне културе.
Својим активностима учествује и у обележавању
важних годишњица и јубилеја у Нишу.
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КЊИГОВЕЗНИЦА

ОГРАНЦИ

Књиговезница у оквиру Библиотеке је почела да
ради 1960. године. На књиговезачким пословима је
од 1962. радило два радника. Књиговезница је своје
послове обављала не само за потребе Библиотеке
него и за потребе других библиотека и установа.
Данас има једног радника, који обавља послове
коричења књига и новина, израде корица,
повезивања и каширање слика.

Библиотека је имала различити број огранака који
се кроз време мењао зависно од процене потреба
делова града за њиховим постојањем. Сада има три
активна огранка:
-Огранак при МК Црвена звезда који је основан
1978. године и у свом фонду има око 5.000 књига.
-Огра на к при МК Ледена стена, основа н
осамдесетих година прошлог века, са фондом од
око 9.500 књига.
-Огранак при МК Медијана, основан априла 1980.
године, и у свом фонду броји око 10.500 књига.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНОУ свим огранцима највећи део фонда чине дела
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
белетристике, затим дела за школску лектиру и један
Сектор за опште, правне и финансијске послове мањи део књига популарне науке, енциклопедија,
обавља правне, административне, финансијске речника итд.
и помоћне послове тако да обезбеђује да се
библиотечка делатност одвија под условима који су
предвиђени Законом о библиотечкој делатности и
другим подзаконским актима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Обавља све рачуноводствене, књиговодствене
и друге послове за потребе Библиотеке. Води
финансијско пословање Библиотеке, изграђује
предлог финансијског плана и прати његово
извршење, израђује периодичне обрачуне и
завршни рачун, статистичке и друге извештаје,
контролише израду годишњег пописа средстава,
води евиденцију о наменским средствима за набавку
библиотечког материјала и реализацију пројеката,
води финансијско књиговодство (главну књигу) и др.
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АМЕРИЧКИ КУТАК
American Corner

ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ У НИШУ
Institut français de Serbie

Отворен је 14. фебруара 2003. године као резултат
сарадње између Библиотеке, Града Ниша и Амбасаде
САД у Београду.
Амерички кутак је својеврсни центар за
информисање, сличан библиотеци, јер омогућава
приступ поузданим и ажурним информацијама
о САД и то путем: интернета, књижног фонда,
организацијом разних догађаја као што су:
говорнички програми, предавања, семинари,
филмске пројекције, изложбе, дебатни клубови,
часови енглеског језика, TOFL и други тестови,
програми за размену студената, прославе празника
итд.

Основан је као Француски културни центар 16.
априла 2003. године. Данас је Француски институт
део светске мреже сто института чија је мисија да
путем културе, образовања, иновација, сазнања
учвршћује и продубљује односе између Француске
и Србије. У Србији Француски институт има своја
седишта у Београду, Новом Саду и Нишу.
Француски институт остварује своју мисију
путем пројеката (самостално или у партнерству) из
области уметности, културе, наставе и промовисања
француског језика, високог образовања и
истра живања. Организу је дебате о многим
савременим темама, такмичење за франкофону
песму, а има и признату школу језика у којој раде
стручни предавачи уз сталне педагошке иновације,
центар за полагање испита који даје дипломе о
стеченом знању француског језика, медијатеку чији
су фондови физички и дигитални.
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РУСКИ КУТАК
РУССКИЙ УГОЛОК
Осамнаестог децембра 2017. године потписан
је Меморандум о сарадњи између регионалног
представништва Руске хуманитарне мисије на
Балкану и Народне библиотеке „Стеван Сремац”
који је био основа за организовање „Кутка руске
литературе” при Библиотеци. Руски кутак поседује
један од највећих књижних фондова на руском
језику на Балкану са преко 3.000 наслова дела
класичне и савремене литературе.

ЕУТЕКА КУТАК
Октобра 2017. године у Библиотеци је формиран
ЕУТЕКА кутак, намењен бољем упознавању корисника
са Европском унијом.
ЕУТЕКА је мрежа од четрдесет осам јавних
библиотека широм Србије које својим посетиоцима
нуде публикације о Европској унији.
Неке од њених важних акција су: наградни конкурс
Европски дневник намењен средњошколцима из
целе Србије, који се могу такмичити појединачно
или групно у категоријама литерарних и ликовних
радова, фото-репортажа или фото-рада, као и у
мултимедијалним формама.

КИНЕСКИ КУТАК
Поред Америчког и Руског кутка, Француског
института, у Библиотеци је, 8. фебруара 2018. године,
у сарадњи са Институтом „Конфуције”, отворен и
Кинески кутак.
Кинески кутак организује разна предавања,
изложбе и бесплатну школу кинеског језика, тако да
се сви заинтересовани могу упознати са културом и
обичајима ове земље Далеког истока.
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Значајан сегмент рада Библиотеке представља
и њена ангажованост у културном, научном и
образовном животу града и региона. Ослушкујући
потребе времена, Библиотека је кроз своје
постојање на различите начине, организацијом
различитих врста програма, остваривала и један
од својих основних задатака да васпитно делује
на своје читаоце. Културно-просветна делатност
Библиотеке чини је активним учесником у
књижевном, ликовном, економском и политичком
животу. Tакво ангажовање, готово од самог њеног
оснивања, јесте основни део њене делатности, да би
свој процват доживело шездесетих и седамдесетих
година прошлог века, а кулминирало данас.
Библиотека обележава све важније датуме из
сопствене историје (треба истаћи сталну изложбену
поставку Библиотечка ризница, где је у шест витрина
представљено оно највредније што Библиотека има,
а све организовано у сусрет јубилеју – 140 година од
оснивања Библиотеке), из историје града и региона,
важне датуме везане за познате личности из
културног и јавног живота, организујући изложбе,
трибине, књижевне сусрете, округле столове,
филмске пројекције, учествовањем на сајмовима
књига (и сама их је организовала шездесетих година
прошлог века), обележавањем значајних јубилеја
информативним текстовима, укључивањем у радио
и ТВ емисије, сарадњом са другим библиотекама,
институцијама у култури и образовању (Народним
музејом, Филозофским факултетом, основним и
средњим школама, Архивом итд.) и са појединцима.
Пошто готово да нема писца који се није
представио у Библиотеци, требало би поменути
само неке: Давид Албахари, Вида Огњеновић,
Добрица Ћосић, Владета Јеротић, Дејан Медаковић,
Живојин Павловић, Милисав Савић, Владимир
Арсенијевић, Градимир Стојковић, Јован Деретић,

Звонко Карановић, Зоран Пешић Сигма, Владимир
Станимировић, Иванка Косанић, Драган Ристић,
Злата Бојовић, Драган Великић, Милош Петковић
итд. У Библиотеци су своја дела представљали
и страни уметници, као што су: Тони Парсонс
(ГБР), Инаси Хутин (Аргентина), Сари Наканиши
(Јапан), Пауло Роберто Лисбоа (Бразил), Марија
Хед (Шведска), Кашинк (Француска), Ева Есмаа
(Естонија), Карина Копчинска Јаничевска (Пољска),
Пако Агуилар (Шпанија), Ли Сеонг-Куа (Јужна
Кореја) и др.
Од сада већ традиционалних акција које
Библиотека организује треба издвојити:
-Ноћ музеја.
-Банкомат књига у дворишту Библиотеке, који
бесплатно нуди читаоцима на коришћење велики
број различитих наслова. Читаоци могу слободно са
полице банкомата узети до три наслова, без икаквог
евидентирања. Књиге могу да задрже, дају даље на
читање, поклоне, а могу у банкомат ставити и вишак
књига из својих, кућних библиотека.
-Читам и пливам је акција Библиотеке у току
летњих месеци. У јулу и августу Библиотека има
свој штанд на Чаирским базенима.
Библиотека својим разноврсним програмима
обележава и важне датуме, као што су: Дан
Библиотеке, Светски дан књиге и ауторских права,
Дан библиотекара Србије, Светски дан књиге
за децу, Светски дан поезије, Међународни дан
графичара.
Самостално, или у сарадњи са другим установама,
удружењима и институцијама, Библиотека је
организовала и: радионице у оквиру манифестације:
Дани Словачке у Нишу, Дани македонске културе,
програме у оквиру словеначког традиционалног
догађаја „ПУСТ”, Молијерове дане у Библиотеци
итд.
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Један од начина на који Библиотека промовише изложбе
књигу и читање и представља све своје фондове је и
-Црква и држава у време Константина Великог
веома богата издавачка делатност како у штампаној
-Каталог библиотеке Бранка Миљковића, у сарадњи
тако и у електронској форми, из које треба издвојити са Народним музејом и Филозофским факултетом у
следећа издања:
Нишу

Година 2015.

Штампана издања:

-Историјска збирка Драгољуба Ж. Мирчетића,
каталог
-Уђите без куцања, каталог Одељења серијских
публикација Народне библиотеке „Стеван Сремац”
Ниш

Година 2004.

-Каталог нишке периодике 1888–2004
-Каталог Библиотеке Стевана Сремца
-Нишка народна библиотека документ и свакодневица

Година 2016.

-Рукопис живота
-Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године
-Фонд библиотеке Саборног храма у Нишу
-Библиозона
-Роми у библиотечким збиркама: библиографија
-Библиотека – моја друга кућа

Година 2007.

-Школа стрипа
-Каталог периодике 1827–1945

Година 2008.

-Српска књига 1788–1867
-Кабинет графике Народне библиотеке „Стеван
Сремац” у Нишу

Година 2017.

-Велико огњиште
-Стеван Сремац и стари Ниш
-Мађионичар

Година 2009.

-Из албума старог Ниша

Година 2010.

Година 2018.

-Библиозона, први број часописа за библиотекарство,
информатику и културу
-НИБИС са практичним примерима библиографске
обраде
-Библиографија часописа „Наш пут”
-Библиозона

-Караџић, лист за српски народни живот, обичаје
и предање, фототипско издање у два тома
-Билтен приновљених књига, који се први пут
појавио 1987. и излазио годишње до 1989, после
прекида у излажењу обновљен у новој серији од
2008. године

Година 2011.

Година 2019.

-Библиозона
-Библиозона

-Библиозона
-Додир душе писца и читаоца
Година 2012.
-Библиотечка ризница, каталог сталне изложбене
-Библиозона
поставке
Година 2013.
-Водич кроз Народну библиотеку „Стеван Сремац” Ниш
-Император Константин Велики и Милански едикт
-Св Ћирило и Методије - браћа по слову, каталог изложбе
-Цар Константин у завичајним збиркама, каталог
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Е-публикације:

-Каталог нових издања стручне књиге Одељења
књиге за децу

Година 2012.

Година 2007.

-Времеплов Народне библиотеке у Нишу
-Споменар

-Школа стрипа

Година 2009.

Година 2013.

-130 година Народне библиотеке „Стеван Сремац”
-Каталог приновљеих књига Одељења белетристике
Народне библиотеке „Стеван Сремац” Ниш

-Бранко Миљковић у завичајним збиркама
-Константин Велики

Година 2015.

Година 2010.

-Општи курс примене пречица на тастатури
-НИБИС - са практичним примерима библиографске
обраде
Година 2016.
-Водич кроз Народну библиотеку „Стеван
-Стари вакат
Сремац”
Година 2017.
-Библиографија часописа „Наш пут”
-Каталог збирке СКА, САН и САНУ Одељења
-Библиозона
стручне књиге Народне библиотеке „Стеван
Година 2011.
Сремац” Ниш.
-Библиографија „Битка на Чегру”
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА БИБЛИОТЕЦИ

библиотекарства у Србији.
-1978. године Награду „Учитељ Таса” доделила је
КПЗ општине Ниш.
-1979. године Првомајску награду доделило је
Веће Савеза синдиката општине Ниш.
-28. 05. 1980. године Орден заслуга за народ са
златном звездом додељен је указом Председништва
СФРЈ поводом стогодишњице постојања Библиотеке
за истакнуте заслуге у приближавању књиге
читаоцима и унапређивање библиотекарства, чиме
је учињен значајан допринос ширењу просвете и
културе. Награду је уручио председник Скупштине
општине Ниш Милибор Јовановић управнику
Народне библиотеке Ниш Петру Петровићу, 28. 11.
1980. године.
-11. 01. 2017. године Библиотека је добитник
највишег градског признања – Награде „11. јануар”.
-Библиотека је добијала више десетина захвалница
и спомен-плакета од радних и друштвених
организација.

-07. 07. 1954. године Прва републичка награда
Секретаријата за културу НР Србије. Награду је
доделило Министарство за културу Србије за рад и
унапређење струке.
-1958. године Прва награда КПЗ Србије за
културну активност Библиотеке.
-1960. године Прва награда Савета за културу НР
Србије за дугогодишње резултате рада.
-1963. године Прва награда КПЗ Србије за
вишемесечну акцију сусрета општина под називом
„Људи, књиге и штампа”.
-2 4 . 11. 19 6 8 . г од и не Н а г р а д а з а ус пе ш н у
организацију Пионирских игара. Награду је доделио
Општински одбор Југословенских пионирских
игара.
-14. 10. 1969. год и не Повеља коју додељу је
Скупштина општине Ниш у знак признања за
учешће у друштвено-политичким организацијама
власти, поводом двадесетогодишњице ослобођења
Ниша.
-18. 03. 1972. године Диплома коју је доделила
КПЗ општине Ниш за уложене напоре и постигнуте
резултате у унапређењу културно-забавног живота
на селу.
-29. 10. 1977. и 13. 10. 1978. године Захвалнице
за посебан допринос у остваривању циљева
омладинске радне акције, које су доделили Савез
социјалистичке омладине Србије, Општинска
конференција Ниш и ОРА (1977, 1978. и 1979. године
Библиотека је имала свој огранак који је током јула
и августа радио само за бригадире радне акције).
-31. 03. 1978. године Заједница матични х
библиотека Србије Библиотеци је доделила Награду
„Милорад Панић Суреп” за постигнуте резултате
у развоју библиотечке делатности и унапређивање

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ПОЈЕДИНЦИМА
-Душан Милачић, радио је као библиотекар од
1923. до 1935. године. Октобарску награду града
Београда добио је 1961. године, а Награду „Милош
Ђурић” 1976. године.
-Миодраг Јовановић, био је управник Библиотеке
од 1952. до 1971. године. Године 1949. добио је Орден
заслуга за народ III реда од Президијума Народне
скупштине ФНРЈ. Године 1955. КУД „Абрашевић” му
је доделио Диплому за ванредно залагање у друштву
на пољу културно-уметничког васпитања радних
људи града и села, очување револуционарних
традиција друштва. У новембру исте године од
градског Савеза спортова добио је Похвалницу за
успешан рад и унапређење спорта у Нишу. Диплому
38

у знак признања за изузетан допринос кошарци
добио је 1970. године од Општинског кошаркашког
одбора Ниша. Исте, 1970. године, КПЗ Србије му
додељује Повељу поводом петнаест година акције
„Месец књиге”. Постхумно су му додељене награде:
1971. године Награда „Учитељ Таса” за културни
и јавни рад; у новембру исте године Заједница
матичних библиотека Србије доделила му је Награду
„Милорад Панић Суреп”; 1974. године додељена
му је Повеља за дугогодишњи рад и допринос
афирмацији листа установе „Народне новине”; 1978.
године од ЈХС добија Златну значку као највише
признање фестивала за изузетан допринос развоју
и унапређењу Југословенских хорских свечаности;
1984. године добио је Јубиларну плакету за допринос
и афирмацију листа „Народне новине”.
-Предраг Цветичанин, радио је у Библиотеци
као библиотекар (једно време је био в. д. управника
Библиотеке) од 1953. до 1981. године. Године 1954.
добио је Награду „Борбе” за причу „Сусрет”.
Председник жирија био је Иво Андрић. Он је
први добитник Октобарске награде града Ниша за
књижевност и активно учешће у културном животу
града. Општинска конференција Социјалистичког
савеза, поводом 25 година Пионирске организације,
додељује му Сребрну медаљу и Спомен-плакету за
дугогодишњи предан рад у Пионирској организацији.
Године 1978. добија Награду „Милорад Панић
Суреп” од Заједнице матичних библиотека Србије
за дугогодишњи рад у библиотечкој делатности.
-Никола Мељаницки, радио је у Библиотеци
од 1957. до 1961. године као библиотекар. Године
1954, на конскурсу „Борбе”, добио је Прву награду
за причу „Боље”. Године 1964. добија Октобарску
награду Ниша за књижевност.
-Мирко Милојевић, радио је у Библиотеци од
1959. до 1992. године као виши књижничар. Играо

је рукомет у екипи нишког „Железничара” и
више пута је играо у рукометној репрезентацији
Југославије. Године 1948. био је првак Југославије
у народном вишебоју. Године 1947. добио је Значку
ЗРЕН за физичке активности, а 1956. године, као
један од четворице у земљи, добија Мозаичку
плакету од Савеза спортова Југославије за високи
домет у рукомету.
-Живана Станисављевић, радила у Библиотеци
од 1960. до 1988. године као библиотекар. Похвалу
КПЗ за успехе у ширњу културе и залагање у
традиционалној акцији „Месец дана књиге” добила
је 1960. године. Златну значку КПЗ Србије за
несебичан, предан, дуготрајни и стваралачки рад
у ширењу културе народа и народности СР Србије
добила је 1980. године.
-Бранка Симоновић, радила је у Библиотеци као
књижничар од 1961. до 2000. године. Веће Савеза
синдиката Ниша доделило јој је Првомајску награду
за дугогодишњи рад.
-Зорка Митричевска Митић, радила је у
Библиотеци као књиговезац од 1962. до 1980.
године. Године 1989. добила је Првомајску награду
за дугогодишњи рад коју јој је доделило Веће Савеза
синдиката Ниша.
-Петар Петровић, радио је у Библиотеци до
1996. године, а био је њен управник од 1962. до
1986. године. Добитник је следећих признања:
1972. године Признање Црне Горе – СО Жабљак за
допринос у формирању Библиотеке „Солидарност”
у Жабљаку; исте године Златну плакету Савеза
извиђача општине Ниш за изузетне успехе у раду
на остваривању програма и развоју извиђачке
организације; 1975. године добио је Одликовање
„Сребрни јаворов лист са зрацима” за изузетне
успехе у раду на остваривању програма Савеза
извиђача Србије и за обављене задатке од интереса
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за целу извиђачку организацију у Југославији. Библиотеци од 1964. до 1987. године. Првомајску
Добитник је и многобројних диплома, захвалница награду Већа Савеза синдиката општине Ниш
и плакета.
добио је 1984. године.
-Зоран Николић, као виши књижничар радио у

40

Овом приликом бисмо хтели да подсетимо
све издаваче на институцију локалног обавезног
примерка, установљену Законом о обавезном
примерку (Сл. гласник РС бр. 52/11 и 13/16).
Локални обавезни примерак је један примерак
публикације који на основу овог закона, издавач,
односно други обавезник, о свом трошку доставља
јавној библиотеци града, оносно општине у којој има
седиште, односно пребивалиште, ради формирања
и попуне завичајне збирке.
Обавезу достављања локалног обавезног примерка
имају:
1) издавач са седиштем, односно пребивалиштем
на територији града, односно општине;
2) штампар са седиштем, односно пребивалиштем
изван града, односно општине, са обавезом за све
публикације као и за ситну, некњижну штампану
грађу које штампа поменутом издавачу.
Обавезни примерак обухвата следеће врсте
публикација: књиге, брошуре, сепарате, серијске
публикације, музикалије, картографску грађу,
каталоге, календаре, умножене уметничке и сценске
програме, штампане фотографије, разгледнице и
цртеже, просторне и др. планове, плакате, летке и
другу ликовну и графичку грађу, огласе и саопштења,
звучне и видео записе на било ком медију (осим на
филмској траци, односно осим кинематографског
дела), електронске публикације дистрибуиране на
физичким носачима и електронске публикације
дистрибуиране на интернету.
Обавезни примерак се достављa надлежној
депозитној библиотеци најкасније седам дана
по завршеном штампању, односно изради или
увозу, а пре стављања публикације у промет.
Примерак који се доставља мора бити неоштећен
и у стању у коме је намењен за дистрибуцију у
јавности. Оштећен или некомплетан примерак

публикације издавач је дужан да замени у року од
15 дана од када је примио обавештење о томе.
Депозитне библиотеке су дужне да врше
библиографску и садржинску обраду публикације
према међународним стандардима, ради прикупљања
и усклађивања библиографских података, израде
библиографија.
Достављањем обавезног примерка, обавезник
остварује право да се библиографски подаци о
његовој публикацији унесу у систем узајамне
каталогизације Републике Србије и у друге,
међународне библиографске базе података.
На податке које депозитна библиотека прикупља,
чува и користи о обавезном примерку публикација
примењују се одредбе закона којима се уређује
заштита података о личности. Подаци се чувају
трајно.
Достављање обавезног примерка депозитној
библиотеци, по овом за кон у, не сматра се
прометом робе и услуга.
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Народ на библ иотека „Стева н Срема ц” Ул.
Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш, тел. 018/511-403;
biblioteka@nbss.rs, www.nbss.rs, fb, радно време од
7.30 до 20.00 сати, суботом од 8.00 до 13.00 сати.
Одељење набавке и обраде, лок. 108, руководилац
Сузана Станковић, suza.stankovic@yahoo.com,
радно време од 7.30 до 15.00 сати. Не ради суботом.
Одељење стручне књиге, лок. 104, руководилац
Јована Славковић, jovanaslavkovic@ymail.com,
радно време електронске читаонице је од 8.00 до
19.30 сати.
Одељење серијских публикација, лок. 105,
руководилац Гордана Ивковић, gordanaivkovic@yahoo.com. радно време од 7:30 до 20:00 сати, суботом
од 8 до 13 сати.
Одељење за матичну делатност, лок. 112,
руководилац Срђан Антић mk.libro@yahoo.com,
радно време од 7.30 до 15.00 сати. Не ради суботом.
Одељење белетристике, лок. 101, руководилац
Ивана Јоцић ivanaj_nis@yahoo.com, радно време од
7:30 до 20:00 сати, суботом од 8 до 13 сати.
Одељење завичајних и посебних фондова, лок.
109, руководилац Ивана Петковић, petkovic_4@hotmail.com, радно време од 7.30 до 15.00 сати. Не ради
суботом.
Одељење ра звоја д и г и та л не библ иотеке и
информационих технологија, лок. 113, руководилац
Александра Аџић, aleksandra@nbss.rs, радно време
од 7.30 до 15.00 сати. Суботом не ради.
Одељење маркетинга и за културне програме,
лок. 110, Љубиша Николић, Ивана Станковић,
marketing@nbss.rs, радно време од 7.30 до 15.00 сати.
Не ради суботом.
Одељење књиге за децу, Синђелићев трг 2, први
спрат, 18000 Ниш, 018/523-605, руководилац Снежана
Радовић, radovicsnezana@yahoo.com, радно време од
7:30 до 20:00 сати, суботом од 8 до 13 сати.

Одељење за правно-административне послове,
018/250-199, 018/250-188, радно време од 7.30 до 15.00
сати. Не ради суботом.
Одeљење за економско-рачуноводствене послове,
018/511-405, fax 018/250-188, 018/511-403 лок. 102,
руководилац Љиљана Пантић, lj.pantic@yahoo.
com, Биљана Петковић, за синдикат, sindikat_bib@yahoo.com, радно време од 7.30 до 15.00 сати. Не ради
суботом.
Амерички кутак, Ул. Обреновићева 20, 18000
Ниш, тел./fax 018/524-583, nis@americancorners.rs,
amcornerni@nbss.rs, Facebook и Twitter, радно време
сваког радног дана од 8.00 до 19.00 сати.
Француски институт, Ул. Обреновићева 20, 18000
Ниш, 018/524-578, ifs.nis@institutfrancais.rs, радно
време уторак–петак од 8.00 до 17.00 сати, са паузом
од 12.30 до 13.00 сати. Суботом не ради. Радно време
медијатеке је од новембра до јуна од 9.00 до 20.00
сати, уторак–петак од 9.00 до 16.00 сати, са паузом
од 12.30 до 13.00 сати. Суботом ради од 10.30 до
14.30 сати.
Огранак библиотеке при МК Црвена звезда, Ул.
Шабачка 18, 18000 Ниш, тел. 018/234-649, радно
време од 8.00 до 14.00 сати. Суботом не ради.
Огранак Библиотеке при МК Ледена стена, Ул.
Жртава фашизма 1, 18000 Ниш, тел. 018/265-864,
радно време од 8.00 до 14.00 сати. Суботом не ради.
Огранак Библиотеке при МК Медијана, Ул.
Бранка Миљковића 1, 18000 Ниш, тел. 018/530-532,
радно време од 8.00 до 14.00 сати. Суботом не ради.
Остали телефони: 018/511-403
лок. 111 директор Библиотеке;
лок. 107 помоћник директора;
лок. 106 дигитализација;
лок. 114 књиговезница.
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