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 ,,Најгоре књиге читају књижевни 
критичари, они који морају читати све. 
Лошим књигама се морају бавити они 
који имају пријатеље писце. Најлепше је 
онима који немају обавезу према 
књигама и писцима и могу читати оно 
што воле“ 

 Душан Радовић 



На дечијем одељењу Народне библиотеке Пирот 
велика пажња посвећује се деци предшколског 
узраста. 

Посетиоци Дечијег одељења су деца од најранијег 
детињства до краја основне школе.  



 

Деца која почињу долазак у предшколском 
узрасту настављају са доласком и у одраслом 
добу. На дечијем одељењу Народне библиотеке 
Пирот деца предшколског узраста се учлањују 
бесплатно. 



На дечијем одељењу пиротске библиотеке налазе се 
сликовнице са  бајкама, звучне, дидактичке, 3D књиге, 
велики број преклапалица, искакалица, звучних књига, 
плишане књиге за бебе...  



Kao и наслови цртаних филмова који су преточени у 
сликовнице, едукативне књиге за помоћ родитељима 

око васпитања и забаве деце...  



 

Деца увиђају значај јавних библиотека још од предшколског 
узраста и најчешће та деца која почињу долазак у 
предшколском узрасту настављају са доласком и у одраслом 
добу.  



Да би деца наставила долазак у библиотеку, 
Народна библиотека Пирот има организовано 
бесплатно учлањење првака. То је цела 
генерација читалаца која први пут улази ставарно 
и самостално у ,,Свет слова“ и остаје малтене све 
до ,,Збогом мојих 15 година“. Учлањење првака је 
увек на Пиротском сајму књига.  



 
Увек се настоји да деци чланске карте уручи неко од 
наших познатих  дечијих књижевних стваралаца. Уз 
пригодан програм са децом су се дружили Љубивоје 
Ршумовић, Раша Попов, Дејан Алексић,  Добрица Ерић, 
Недељко Попадић,  Душан Поп Ђурђев, Весна Јовановић. 



Библиотека je од 2010. године  почела поново да 
организује такмичење за „Читалачку значку“, укључена 
су била деца од првог до седмог разреда.  



Најуспешнији су добили књиге и мајице,  мотиви на 
мајицама су бирани по ликовима из књига који су деци 
били најзанимљивији и најинтересантнији. 



Показалo се да је читање опет у моди и да је онај 
ко чита ин. 



А како се ,,лепе речи, свима знане, у причу  представе у подне кад се сунце диже Дејан 
стиже“,са нашим учесницима на књижевном матинеу дружио се писац Дејан Алексић који 
успешно пише и за децу и за одрасле.  

Деци је ,,продавао смех“  и даривао ,,чисту причу“ Милоје Радовић,  а да им тај дан буде 
најлепши а не ,,најстрашнији дан у животу“ била је задужена Јасминка Петровић, дечији 
писци који поседују и изузетан  дар у комуникацији са децом. 

Да би остали у тренду успешном финалу је допринео Игор Коларов који је у свом стилу 
поручио окупљеној деци: ,,Читајте као луди, без сваке мере и границе, јер нема правила. 
Читање има свој историјат, има свој почетак и оно што је најлепше од свега – књига је 
свима доступна и свакоме намењена“ 

За одушевљење деце била је заслужна наша колегиница Елизабета Георгиев из 
библиотеке „Детко Петров“ из Димитровграда и њен пријатељ лутак Моца, и добри дечији 
друг која им је поручила да се ,,од читања расте“ и да је по ,,бонтону“, ,,кажи тети добар 

дан“ дечији писац Јасминка Петровић. 



Поред „Читалачке значке“, 
традиција је постала и 
одржавање Фестивала стрипа у 
оквиру Пиротског културног 
лета.  



Он је првенствено посвећен млађој популацији, која се 
кроз школу цртања уводи у чудесни свет стрип културе, 
али и заљубљеницима у стрип. 



У оквиру 
фестивала деца, а 

и мало старији, 
друже се са стрип 

ауторима                 
( сценаристи, 

цртачи) 







•   

Још једна од позитивних новина коју је увела Пиротска 
библиотека, а све са циљем да се промовише читање и 

да се они млађи и даље задрже у Библиотеци, је 
тинејџерски кутак.  

Посебно су обележене 
књиге намењене њима. 



Осмишљен као место на Дечијем одељењу 
(кутак) за оне који такорећи нису више 
деца, већ улазе у мало озбиљнији период, 
тинејџере и адолесценте.  



Ту се организују разне 
радионице... 



Кад од сил(и)не занесености упаднемо у неку књигу 
позовемо 5 пријатеља, са тајном седморком, преко 
ивице, уз бескрајну причу, путујемо у средиште земље. 
Као бегунци са Цацом Фацом, уз вожњу по киши 
покупимо госта из Енглеске, наиђемо на Малог принца 
па са њим на пут око земље за 80 дана, а као Сенка нас 
прати Пипи Дуга Чарапа до 20 000миља под морем. 
Деца лампе зову Адријана Мола, и уз питања и 
одговоре од моје сусетке Алис дођу до Београда и 
Копаоника где упознају Србију. Успут смо имали добру 
забаву али као добро одгојена деца по бонтону без 
длаке на језику научили смо како да преживим ако сам 
дечак или девојчица. А на сва  питања о пубертету или 
сексу ма (ис)кулирај! своје родитеље и иди у корак са 
развојем и научи да будеш најбољи у свему. 



•  На Дечијем одељењу је такође свакога 
дана омогућен бесплатан приступ 
интернету нашим корисницима. Имамо 
четири рачунара који су набављени како би 
помогли деци око учења која немају 
компјутер или интернет код куће. 

 



    Наши корисници се све више опредељују за 
очуване, нове књиге и наслове тако да се велика 
пажња посвећује и коричењу похабаних књига. 



• Да бисмо пратили интересовање наших 
корисника за новим насловима постоји свеска са 
њиховим жељама. Уз разговор са нашим 
корисницима, све се више разбија мит да су 
библиотекари намргођене, аут, „смор тетке“, већ 
насмејани, предусретљиви, ин пријатељи који су 
увек спремни да помогну у одабиру књиге. А то 
их чека ако посете нашу библиотеку на Дечијем 
одељењу. 


