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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ  
“СТЕВАН СРЕМАЦ” НИШ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

 
 
1.1.Основни подаци о Библиотеци 
 
 Јавна и непрофитна институција културе, чији је оснивач град Ниш, матична за 
територију Нишавског управног округа, своју делатност темељи на активностима које 
произилазе из законом утврђених функција и непрекидног праћења развоја 
библиотекарства и библиотека у свету.  Библиотека,  у складу са обавезама које 
проистичу из  Закона о култури, Закона o библиотечко-информационој делатности, 
Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, Закона о обавезном примерку 
публикација, Закона о издавању публикација, Статута и других подзаконских аката 
као и општих аката Библиотеке, остварује општи интерес у библиотечко-
информоционом систему.  
Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш (у даљем тексту: Библиотека), за свој рад 
одговара оснивачу – Град Ниш, Народној библиотеци Србије и Министарству културе и 
информисања  
 
Назив органа: Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш 
 
Адреса: Боривоја Гојковића бр. 9, 18000 Ниш 
 
Матични број: 07185278 
 
Порески идентификациони број: 100334270 
 
Радно време: радним данима од 7,30 – 20,00 часова, суботом од 8,00 до 13,00 
часова. Рад са корисницима: радним данима од 7,30 -19,30, суботом од 8,00 – 12,30 
часова.  
 
Телефон: 018/511-403; 018/250188 (факс) 
 
Е-маил адреса: biblioteka@nbss.rs 
 
ВЕБ: www.nbss.rs 
 
 
1.2. Основни подаци о Информатору о раду Библиотеке 
 
 Информатор о раду Народне библиотеке "Стеван Сремац" Ниш је сачињен у 
складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 36/2010). 
  
 Информатор о раду садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин 
остваривања права заинтересованих лица за пристуо информацијама од јавног значаја. 

mailto:biblioteka@nbss.rs
http://www.nbss.rs/
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Сврха објављивања Информатора о раду је информисање јавности о 

документима и информацијама које поседује или којима располаже Библиотека у 
оквиру делокруга свога рада. 
 
 Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о 
раду : Соња Шуковић, директорка Библиотеке. 
 
 Информатор о раду на ћирилици доступан је на интернет презентацији веб 
страници Библиотеке: www.nbss.rs 
 
 
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКЕ 
 

 У Библиотеци се обављају послови који представљају посебно подручје рада, а 
који се обављају у оквиру два сектора: 

 I Сектор за библиотечку делатност 
 IIСектор за опште правне и финансијске послове 

 
 
I Сектор за библиотечку делатност чине одељења и огранци: 
 
1. Одељење набавке и обраде 
2. Одељење стручне књиге 
3. Одељењ серијских публикација 
4. Одељење белетристке 
5. Одељење књиге за децу 
6. Одељење завичајних и посебних фондова 
7. Одељење за матичну делатност 
8. Одељење развоја дигиталне библиотеке и информационих технологија 
9. Одељење стране књиге 
10. Одељење маркетинга и за културне програме 
11. Огранци 
 
 
II Сектор за опште правне и финансијске послове чине одељења: 
 
1. Одељење за правно-административне 
2. Одељење за економско-рачуноводствене послове 

 
 
3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 
 
Органи управљања су: директор, управни одбор и надзорни одбор 
 

http://www.nbss.rs/
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3.1 ДИРЕКТОР МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 
Библиотеком руководи директор. 
Директор као пословодни орган има посебна овлашћења и одговорности. 
Директора матичне Библиотеке именује и разрешава Министар културе РС, уз 
сагласност руководиоца Народне библиотеке Србије. 
Послови директора Библиотеке и услови за избор кандидата за директора одређени су 
Законом и Статутом Библиотеке. 
Опис послова предвиђен је Статутом : 
 
1. организује и руководи радом Установе; 
2. доноси акт о организацији и систематизацији послова и радних задатака којим се 

утврђује број и структура запослених, а на који сагласност даје Градоначелник и 
доноси друга акта у складу са законом и статутом Установе; 

3. Извршава одлуке Управног одбора Библиотеке; 
4. заступа Библиотеку; 
5. стара се се о законитости рада Библиотеке; 
6. предлаже Програм рада Библиотеке и одговоран је за спровођење Програма рада 

Библиотеке; 
7. предлаже Ценовник услуга Библиотеке Управном одбору; 
8. одговоран је за материјално-финансијско пословање Библиотеке; 
9. доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава, према наменама 

утврђеним финансијским планом; 
10. доноси одлуке о инвестицијама, када је то у његовој надлежности и закључује 

Уговоре у вези са њима; 
11. доноси годишњи План набавки Библиотеке (јавних набавки и набавки на које се 

Закон не примењује); 
12. закњучује уговоре у име и за рачун Библиотеке и стара се се о извршењу Уговорних 

обавеза; 
13. даје овлашћења из делокруга свога рада запосленима у случајевима предвиђеним 

Законом и Статутом; 
14. подноси Извештај о раду и резултатима пословања, као и периодичне извештаје из 

области библиотечко-информационе делатности и рада установа надлежним 
органима и инстанцама, у складу са законом; 

15. закњучује уговоре о ангажовању уметникиа и других сарадника ван Библиотеке; 
16. организује рад одељења и служби Библиотеке; 
17. именује руководиоце одељења, руководиоце програма и пројеката; 
18. одлучује о основама пословне политике, одобрава и усмерава пројектне активности 

Библиотеке; 
19. именује Стручни савет и руководи његовим радом; 
20. одобрава и усмерава иступања запослених у име Библиотеке на стручним 

скуповима у библиотечко-информационој делатности; 
21. одлучује о појединим правима и одговорностима из радног односа  у складу са 

Законом и  и Колективним уговором (или Правилником о раду који је у складу са 
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њим), закључује Уговоре о раду и анексе истих, одлучује о заснивању и престанку 
радних односа и распоређивању запослених у Библиотеци, у складу са 
Правилником о систематизацији, покреће дисциплински поступак (самостално или 
на предлог других у складу са Законом) и спроводи дисциплински поступак у 
складу са Законом и Статутом; 

22. именује Матичну комисију за утврђивање предлога за доделу виших звања у 
библиотечко-информационој делатности за запослене у библиотекама Нишавског 
округа; 

23. образује друге комисије, по потреби и друга тела; 
24. доноси одлуке о пословној сарадњи са другим установама, предузећима и 

организацијама; 
25. даје сагласност на именовање и разрешење директора библиотека за које обавља 

матичне функције; 
26. одлучује о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству; 
27. одговоран је за спровођење мера безбедности и здравља на раду ипротвпожарне 

заштите; 
28. доноси одлуку о кућном реду Библиотеке и физичко-техничком обезбеђењу; 
29. доноси одлуку о броју печата и штамбиља и начину љихове употребе, чувању и  

руковању; 
30. главни је и одговорни уредник штампаних и електронских издања Библиотеке; 
31. одлучује о поклонима, донацијама и помоћи библиотеке другим правним и 

физичким лицима; 
32. обавља и друге послове предвиђене законом, оснивачком одлуком и Статутом. 
 
На месту директорке Библиотеке налази се Соња Шуковић, дипломирани правник, 
виши дипломирани библиотекар. 
 
  
3.2. Управни одбор Библиотеке 
 
Надлежности Управног одбора Библиотеке:  
 
1. доноси Статут Библиотеке и њихове измене и допуне; 
2. доноси друге опште акте Библиотеке, у складу са законом и Статутом Библиотеке, 

осм оних који су у надлежности директора или другог органа Библиотеке; 
3. утврђује пословну и развојну политику; 
4. одлучује о пословању Библиотеке; 
5. доноси Програм рада, на предлог директора; 
6. доноси годишњи Финансијски план; 
7. усваја Годишњи обрачун- Финансијски извештај Библиотеке; 
8. усваја годишњи Извештај о раду Библиотеке; 
9. даје предлог о статусним променама у складу са законом, на сагласност Скупштини 

града; 
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10. обавља разговор са кандидатма који испуњавају услове из конкурса за избор 
директора и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
министру надлежном закултуру образложени предлог листе кандидата; 

11. закључује уговор о раду са директором, на одређено време,до истека рока на који је 
изабран, односно, до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице 
које је већ запослено у Библиотеци на неодређено време, закључује Анекс уговора о 
раду, у складу са Законом о раду; 

12. доноси Пословник о раду Управног одбора; 
13. одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом. 
 
На акте из тачке 1., 5. и 6. сагласност даје Скупштина Града Ниша. 
 
Управни одбор Библиотеке чине: 
 
1. Драган Јовић, дипл. правник, председник 
2. Светлана Стојановић, члан 
3. Милена Жикић, члан 
4. Слађана Милојевић, члан 
5. Гордана Ивковић, дипл. библиотекар, из редова запослених 
 
 
4. ПРОПИСИ 
 
У свом раду Библиотека примењује следеће прописе: 
 

• Закона о култури 
• Закон о делатностима од општег интереса у области клтуре 
• Обавезама које проистичу из Закона o библиотечко-информационој делатности 
• Закона о старој и реткој библиотечкој грађи 
• Закона о обавезном примерку публикација 
• Закона о издавању публикација 
• Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-

информационе делатности 
• Статута Народне библиотеке "Стеван Сремац" Ниш 
• Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци 

"Стеван Сремац" Ниш 
• Посебан колективан уговор за установе културе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
• Закон о раду 
• Закон о јавним службама 
• Закон о запосленима у јавним службама 
• Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у 

јавном сектору 
• Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама 
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• Планови рада одељења и служби Библиотеке 
 
Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш, јавна и непрофитна институција 
културе, чији је оснивач град Ниш, матична за територију Нишавског округа, 
своју делатност темељи на активностима које произилазе из законом утврђених 
функција и непрекидног праћења развоја библиотекарства и библиотека у свету. 
Константно праћење, проучавање и примена Закона и подзаконских аката у 
библиотечко-информационој делатности, перманентан је задатак Библиотеке. Једна 
од најстаријих институција културе у овом делу Србије, матична за територију 
Нишавског управног округа остварује важну улогу у прикупљању, обради, 
заштити, чувању, представљању и давању на коришћење библиотечке грађе и 
извора, као и на стварању, размени, позајмици и дистрибуцији информација, све у 
циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције. 
Финансирање делатности Библиотеке се обезбеђује из Буџета Града Ниша, из 
сопствених прихода, из републичког  буџета, кроз откуп књига, из средстава 
намењених матичној делатности и из средстава за реализацију програма на 
конкурсима, за које се аплицира код свих нивоа власти, као и из донација. 

 
Делатност Народне библиотеке "Стеван Сремац" Ниш обухвата: 

 
• Прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање, коришћење и 

обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи и изворима.  
• Примену стандарда у обради библиотечко-информационе грађе и извора и 

јединственог система класификације. 

• Набавку и обраду бибвлиотечко-информационе грађе 

• Популаризовање библиотечко-информационе грађе и извора, укључујући  и 
виртуелни начин комуникације, подстицања интереса за књигу. 

• Организовање културних програма и програма у онлајн простору и активности у 
циљу презентације библиотечко-информационе грађе и извора.  

• Стимулисања међународне сарадње, међубиблиотечке позајмице и размене 
библиотечко-информационе грађе и извора са институцијама и организацијама у 
земљи и иностранству. 

• Учешће  на  домаћим  и  међународним  конкурсима  за  доделу финансијских  
средстава  за реализацију  пројеката,  са  посебном усмереношћу  на  конкурсе  
Министарства  културе  и информисања РС;  

• Реализацију домаћих и међународних пројеката. 

• Обављање матичних функција на територији Нишавског округа и пружања 
стручне помоћи библиотекама, ради трајног и систематског рада на развоју и 
унапређивању библиотечко-информационе делатности. 

• Организовање и спровођење различитих облика континуираног образовања и 
стручног усавршавања библиотечко-информационих стручњака, иницирања, 
координације и евалуације стручних програма и пројеката чији је циљ развој 
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библиотечко-информационе делатности, унапређење рада Библиотеке и 
професионални развој библиотекара у савременом друштву. 

• Улагање у развој Дигиталне библиотеке и рад на дигитализацији грађе и пуњењу 
базе како би се омогућио приступ културном и научном наслеђу на даљину.  

• Обављање делатности заштите старе и ретке библиотечке грађе.  

• Научно-истраживачки и стручни рада и објављивање публикација из области 
библиотечко-информационе делатности (књига, каталога, часописа, билтена). 

• Формирање и развој завичајних збирки. 

• Старање о заштити ауторских и сродних права. 

• Повећање обима коришћења фондова (Руски кутак, Кинески кутак,...). 

• Стварање услова да се Библиотека развије као информациони центар заједнице 
и постане место за развој информатичке и дигиталне писмености, у домену 
услуга према корисницима. 

• Реализацију смештаја библиотечко-информационе грађе према стандардима. 

• Развој информационо-комуникационе инфраструктуре, како хардверске тако и 
софтверске, у складу са потребама савременог корисника, савременог начина 
пословања и општим трендовима у библиотекарству. 

• Пружање постојећих онлајн сервиса и њихово унапређење. 

• Уређење и опремање простора – сређивање екстеријера и ентеријера и 
адаптације и санације по хитним приоритетима. 

• Константно праћења, проучавања и примене Закона и подзаконских аката  у 
библиотечко-информационој делатности. 

 Библиотека у циљу испуњења сазнајних потреба корисника, прати издавачку 
продукцију и набавља публикације путем куповине, поклона и међубиблиотечке 
позајмице. 

 
 

5. ЗАПОСЛЕНИ У БИБЛИОТЕЦИ 
 
Директор Библиотеке је виши дипломирани библиотекар Соња Шуковић, дипл 
правник. 
 
Укупан број запослених је 54, од тога је једна радница запослена на одређено време, а 
једној запосленој мирује радни однос. 
Квалификациона структура је следећа: 

• Висока стручна спрема – 35 
• Виша стручна спрема – 6 
• Средња стручна спрема – 11 
• II степен стручне спрема -2 
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6. ПРОСТОР БИБЛИОТЕКЕ 
 
 Простор, као један од основних услова за рад и развој јавне библиотеке, 
недовољан је и неадекватан и не пружа стандардне услове за даљи рад и развој 
Народне библиотеке. Простор са којим Библиотека сада располаже, по обиму је око 
35% од, по Правилнику о националним стандардима за обављање библиотечко-
информационе делатности, потребног за њен даљи рад и развој. У циљу обезбеђења 
оптималних услова за заштиту и коришћење грађе и стандардних радних услова за 
стручни рад у Библиотеци, неопходан је за организацију свих одељења и служби јавне 
библиотеке, као и њених стационарних огранака у граду величине Ниша, простор од 
укупно 8.900 м², од чега је само за рад библиотеке у граду неопходно око 5.130 м². 
Након спровођења сложене процедуре, Библиотека је успела да у 2010. години добије 
Главни архитектонско-грађевински пројекат реконструкције, доградње и надградње 
објекта Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. Тиме би се стекли услови за 
даље, трајније решење просторног проблема. 
 
7. КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА – ЦЕНОВНИК 
 
Чланарина за 2020. годину: 
 

• Годишња чланарина (за коришћење свих фондова Библиотеке) – 700 дин. 

• Висина чланарине код колективног учлањивања (преко 20 лица) – 400 дин. 

•  Годишња чланарина за коришћење услуга Oдељења књиге за децу – 300 дин. 

• Висина чланарине код колективног учлањивања на Oдељењу књиге за децу 
(преко 20 лица) – 150 дин. 

• Дневна чланарина – 100 дин. 

 

Право на бесплатно учлањење у Библиотеку имају деца предшколског узраста, ученици 
првог разреда основне школе, добитници Вукове награде, деца свих основних и 
средњих школа која остваре одличан успех у текућој школској години, лица са 
навршених 65 година живота. 

 
8. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
 Детаљан преглед о пруженим услугама за сваку годину Библиотека објављује у 
свом Извештају о раду. 
 
9. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 
 Детаљан преглед прихода и расхода Библиотека приказује у Финансијском 
извештају о за сваку годину. 
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10. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 Детаљан преглед о јавним набавкама Библиотека објављује у Извештају о 
јавним набавкама на свом сајту www.nbss.rs. 
 
11. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 У Библиотеци се подаци и информације (за опште, правне и финансијске 
послове) чувају у два облика – на папиру и у електронском облику. 
 
 Обезбеђена је заштита целокупне електронске базе података у библиотечко 
информационом систему, смештене на дата серверу у Библиотеци. Електронска база 
података се копира на три локације - хард диск веб сервера, хард диск локалног 
рачунара и ДВД диск. Обезбеђена је заштита електронске базе дигиталних копија 
смештене на посебном НАС уређају у оквиру локалне рачунарске мреже Библиотеке. 
 
12. АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ У 2020. ГОДИНИ 
 
 Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш је 15. фебруара 2020. године, на Дан 
државности Републике Србије, одликована Сретењским орденом другог степена. 
Председник Србије Александар Вучић, орден је уручио директорици Соњи Шуковић. 
 
 Епидемија корона-вируса у Србији и пандемија у свету, свакидашњицу је учинила 
изазовном. Запослени у Библиотеци су прилагодили своје програме новонасталој 
ситуацији, руководећи се упутствима кризних штабова и саветима епидемиолога. 
Сарадњом са сродним институцијама у земљи и иностранству, у области размене 
искустава стручњака, настојало се да се на оптималан начин одржи и унапреди систем 
библиотекарства. Велики изазов у процесу рада био је не угрозити здравље корисника и 
запослених, стећи и одржати поверење да се долази у безбедне просторе и  обезбедити 
константан контакт са члановима. 

 Упркос свим тешкоћама које су пратиле рад Библиотеке, сви планирани послови 
реализовани су одговорно и професионално. 

 
1.  Завршени су обимни радови друге фазе реконструкције новог дела зграде Народне 

библиотеке у улици Боривоја Гојковића 9: замена столарије, обнова фасаде, као и 
санација мокрог чвора и таолета. 

2. Хуманитарном акцијом уступања дела књига и полица, како би се формирала 
библиотека у КОВИД болници, у СЦ „Чаир” Ниш, својим оболелим суграђанима 
смо покушали да олакшамо болесничке дане. Подршка акцији града био је и 
Банкомат књига. 

3. Дигитализација библиотечко-информационе грађе и богаћење дигиталне 
библиотеке, у складу са законским одредбама, био је један од приоритетних 
задатака Библиотеке. У дигиталној библиотеци смештена је 181.591 дигитална 
копија размештена у 6.461 фолдер. 

http://www.nbss.rs/
http://www.nbss.rs/
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4. У оквиру Кинеског кутка организовани су бесплатни курсеви кинеског језика. 
тематска предавања, пројекције филмова и изложбе. 

 Предавање професорке Џао Хуеју „Фестивал пролећа у Кини“, везано за кинеску 
или лунарну Нову годину најважнијем и најрадоснијим догађајем за Кинезе. 
Лунарни календар је заснован на циклусима Месеца, тако да се датум Кинеске нове 
године, односно почетак Пролећног фестивала, мења сваке године, а 2020. године 
је трајао од 17. јануара до 16. фебруара 2020. године. 

 
5. Руски кутак је био место бројних дешавања која су имала за циљ представљање и 

приближавање руске културе нашем народу.  
 Изложба „Толстој и Достојевски у српској култури“ - у Руском кутку Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“ у присуству представника Града и културне јавности, 
отворена је изложба „Толстој и Достојевски у српској култури“. Изложба, у 
продукцији Библиотеке града Београда, својим зналачким приступом и естетиком 
привукла је велику пажњу медија. стручне и читалачке публике. 

 
6. Молијерови дани у Библиотеци - у оквиру манифестације Француског института у 

Србији „Молијерови дани“ организован је ексклузивни интервју са француским 
писцем Давидом Диопом. Његов роман „Frère d’âme“ – „Браћа по души“, добитник 
je Гонкурове награде студената Србије у 2019. години. Он-лајн разговор су водили 
Владислав Бајац, писац, директор издавачке куће Геопоетика, Катарина Мелић, 
професор француске књижевности и студенти француског језика из целе Србије. 

 
7. У Америчком кутку реализован је богат програм у онлајн простору. 
 
8. У сарадњи са Удружењем Македонаца Нишавског округа „Вардар“, у оквиру 

вишедневне манифестације „Дани македонске културе“, организовано је песничко 
вече. Гост Библиотеке био је Игор Трпчески, песник и глумац Народног позоришта 
„Војдан Чернодрински“ у Прилепу. Број присутних је ограничен на 30, уз обавезно 
ношење заштитних маски и одржавања социјалне дистанце. 

 
9. Народна библиотека „Стеван Сремац“ и Одељење књиге за децу били су домаћини  

Међународне колоније анимираног филма за децу и младе. Организатори 
четрнаесте Колоније били су Студио цртаног филма „98“ и Удружење „Анима“ из 
Ниша, под стручним надзором инструктора анимације Слободана Милошевића и 
Зорана Стевановића. 

 Тема овогодишњег фестивала била је Вук Караџић, а обрађена је кроз три технике: 
лутка-филм, колаж-филм и класична анимација.  

 У складу са препорукама Републичког кризног штаба и Градског штаба за ванредне 
ситуације учесници  су радили у мањим групама, уз све мере заштите или су били 
укључени у рад он-лајн. 

 
10. Обавезни програм сталног стручног усавршавања библиотекара, акредитован од 

стране Народне библиотеке Србије, одржан је у Библиотеци 2020. године у два 
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термина. Програм је реализован онлајн, уз коришћење савремених информационих 
технологија. 

 Ауторка програма, Беба Станковић, виши дипл. библиотекар, презентовала је 
нишким библиотекарима „Иновације у библиотекарству - какву библиотеку 
желимо“ представљајући новине у библио - свету, као и примере добре праксе. 

 
11. Поводом активности на изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, у 
Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш, организован је разговор на тему ове 
иницијативе али и конкретних потреба стручне јавности поводом планираних 
измена.  

 
12. ЗАВИЧАЈНОСТ У ОКРУЖЕЊУ - представљање културне историје града Ниша и у 

том контексту активности Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш у Народној 
библиотеци „Вук Караџић“ Крагујевац.  

 
13. Поводом Светског дана књиге за децу, расписан је 19. Mеђународни литерарно-

ликовни конкурс на тему: БИБЛИОТЕКА У СПОМЕНАРУ МОГ ДЕТИЊСТВА. 
Право учешћа на конкурс имали су ученици свих основних школа на територији 
Републике Србије и иностранства. 

 Жири, у саставу морално и стручно компетентних људи, прегледао је, одабрао и 
наградио најбоље литерарне и ликовне радове. 

 
 Библиотека, значајан едукативни ресурс за младог човека и партнер 

традиционалној школи, користила је отворен простор образовног система за 
едукацију ван формалног образовања и  својим услугама задовољавала разноврсне 
потребе младих.  

  
14. Ради очувања јавног здравља, а у складу са мерама на основу Одлуке о увођењу 

ванредног стања, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш донела је Одлуку да 
се од 18. марта 2020. године до даљњег обуставља рад са корисницима. 

 Библиотека смо чији су запослени први, одмах након Препоруке Министарства 
културе и информисања да установе заштите културног наслеђа (библиотеке, 
музеји, архиви и галерије) „наставе са радом од 22. априла 2020. године”, уз 
„обавезну примену свих превентивних мера од утицаја за безбедност и здравље 
запослених”, почели да раде са корисницима уз поштовање препоручених 
упутстава и протокола. 

15.   У циљу спречавања ширења корона вируса, Народна библиотека "Стеван Сремац" 
је, у сарадњи са Ветеринарским специјалистичким институтом Ниш, урадила 
дезинфекцију  целокупног простора и дворишта Библиотеке. 
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16. У холу, испред Одељења белетристике, инсталиран је рачунар који служи 
корисницима  за  претраживање библиотечко-информационе грађе и отворен 
је шалтер за кориснике.  

 
17. Обележен је дан Библиотеке отварањем изложбе као и  представљањем  „посебних“ 

књига из фонда Одељења књиге за децу, уз присуство малобројних званица и 
медија. 

18. Колектив Народне библиотеке „Стеван Сремац“, у присуству свештенства и 
чланова колектива, обележио је своју славу Св. Ћирило и Методије. 

19. Радовали смо се новим насловима књига и редовно их виртуелно  представљали 
корисницима. 

20. Донацијом вредних књига, прикључили смо се акцији Града у даривању најбољих 
ученика на територији Града Ниша. 

21. Из својих сувишака књига обогаћивали смо фондове школских библиотека у сеским 
срединама. 

22. „Путописи“ Станислава Кракова - у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ 
представљено је тротомно издање „Путописа“ Станислава Кракова. О животу овог 
неустрашивог ратника раскошног интелекта и горљиве радозналости говорио је 
проф. др Горан Максимовић. 
После четворогодишњег приређивачког рада, књижевник Мирко Демић доноси 
управо изашлу из штампе и трећу целину текстова Станислава Кракова, 
инспирисаних летовима авионом. Посвећеношћу и доследношћу приређивача и 
његових сарадника као и издавачкој политици београдске „Дерете“, пред 
читаоцима је триптих изванредне путописне прозе која осветљава само део 
књижевног и новинарског опуса Станислава Кракова. 

23. У оквиру акције „Књига за здравље“, Народна библиотека „Стеван Сремац“ 
донирала је књиге и заштитне маске Организацији „Из круга – Ниш“ и придружила 
се обележавању „Недеље жена са инвалидитетом“ у Србији. У име Организације, 
поклон је примила председница Јасмина Бараћ – Перовић, одборница Скупштине 
града Ниша. 

24. Велика донација књига Библиотеци - Народној библиотеци „Стеван Сремац“ 
поклоњена је лична библиотека др Андреје Филиповића и професора Борислава 
Филиповића. 
Састоји се из стручне литературе, претежно медицинске, књига на страним 
језицима, референсних књига, завичајне грађе и белетристике. 

 Фонд Библиотеке је од 1. септембра 2020. године обогаћен Сабраним делима 
Јована Златоустог у осам томова као и другим вредним публикацијама чији је 
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издавач Епархија нишка, а Библиотеци их је даровао Његово преосвештенство 
епископ нишки г. Аресеније. 

 
 Аудио издање романа „Константиново раскршће“, нишког писца Дејана 

Стојиљковића, нашло је своје место у фонду Библиотеке, захваљујући поклону 
Удружења грађана „Ветрењача“. 

 
25. Важни догађаји везани за Библиотеку, обележени су промотивном чланарином за 

наше кориснике. Попустом од 50% на годишњу чланарину, обрадовали смо 
кориснике поводом Дана Библиотеке, у периоду од 13. маја до 30. маја 2020. године 
и поводом Дана библиотекара Србије, у периоду од 14. децембра 2020. до 14. 
јануара 2021. године.  

26. Број уписаних чланова и број позајмљених јединица у 2020. години је био заначајан 
захваљујући великој видљивости Библиотеке и професионалном односу 
запослених према библиотечкој делатности. 

27. Обележавани су сви важни догађаји, везани за књигу, читање и Библиотеку, 
тематским изложбама, представљањем и промоцијом књига и дружењем са 
књижевним ствараоцима и младим корисницима, у оквиру прописаних мера. 
Велики број активности одвијао се у онлајн простору. 

28. У 2020. години укупно је набављено 3.625 монографских публикација. Куповином 
је набављенa 621 публикација, а  поклоном 3.004 монографске публикације. 
Поклоном Министарства културе и информисања РС,  фондови су обогаћени са 
1.800 књига, а 1.204 књиге су поклон разних дародаваца.  

 Серијске публикације су пристизале у складу са набавном политиком утврђеном за 
2020. годину. Куповином је приновљено 2.367 свезака из 36 различитих домаћих 
наслова часописа и новина, а поклоном је прибављено 558 свезака из 40 
различитих наслова. 

29. Извршени су планирани надзори над стручним радом библиотека нишавског 
управног округа.  

30. Веб сајт Библиотеке, редовно се ажурирао. У току 2020. године забележена је 
70.067 посета страницама. Од свих корисника, веб сајт је први пут посетило 78.6%, 
док је веб сајт поново посећивало 21,4%. Са рачунара је веб сајту приступило 
44,49%,  са мобилних телефона  54,12%, а са таблет рачунара 1,4%. 

31. Путем веб сајта је било могуће претражити електронску базу библиографских 
података Библиотеке, као и дигиталне колекције. 

 У периоду од 01.01.2020. до 30.12.2020. године, број посећених страница 
електронског каталога и дигиталне библиотеке је 102.569, од тога, 47.962 
корисника посетило је електронски каталог, што чини 46,76%. Остали корисници 
посећивали су странице дигиталне библиотеке. Електронску библиотеку и 
дигитални каталог, први пут је посетило 67,6% корисника, а 32,4% су корисници 
„повратници“. 
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32. Услуге електронских читаоница (Одељење серијских публикација, Одељење књиге 
за децу и Одељење стручне књиге), користио је велики број чланова Библиотеке. 

33. Рад са корисницима  био је у току ванредног стања обустављен али, како он чини 
само један сегмент библиотечког пословања, многе друге активности настављене 
су попут инвентарисања, каталогизације, дигитализације, рада на расходу 
библиотечко- информационе грађе… Корисници су све време могли да добију 
информације, које су им значајне, путем телефона, електронске поште или преко 
друштвених мрежа.  

34. Издавачка делатност у 2020. години истиче се публикацијама : 
 Сабране драме Стамена Миловановића у два тома и „Библиозона-часопис за 

библиотекарство, информатику и културу“ бр. 8. Обе публикације имају своју 
штампану форму, док су у електронском формату смештене у Дигиталној 
библиотеци и у свако време доступне су свим нашим корисницима. 

 
 Сви послови у Библиотеци обављани су сагласно важећим законским прописима, 

подзаконским актима, правилницима, упутствима и стандардима, који регулишу 
обављање библиотечко-информационе делатности у јавним библиотекама.  

 

13. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 Библиотека је сходно члану 56, 57. и 58. Закона о заштити података о личности 
(„Сл.гласник РС“ бр. 87/2018) одредила лице одговорно за заштиту података о 
личности. 

 Именовано лице је Славица Младеновић -дипл.социолог, виши дипл. 
Библиотекар, помоћник директора. 

Тражене су информације од јавног значаја: 

• у вези именовања директора општинске библиотеке у Гаџином Хану 
• у вези финансијског пословања установе. 

Библиотека је поступила по захтевима, без одлагања, у законо прописаним роковима. 


