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Пиротски округ 

 
Пиротски округ је смештен у југоисточном делу Србије, на површини од 2.763 км

2 
са центром 

округа – општином Пирот и још три општине: Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.  
  Понишавље, чији део је и општина Пирот, је историјски важно место 
проласка војничког и трговачког пута из Европе у Константинопољ и предњу 
Азију. На том простору настала су и прва организована насеља као важна 
станица где је Пирот био означен именом Турес. Пирот се у 4. веку нагло 
развија и постаје утврђено стратешки заначајно место што доводи до тога да 
грчки и римски трговци све чешће не само посећују него се и насељавају у 
Туресу. До првих деценија 7. века, Понишавље у целости постаје део 
новоформиране провинције Средоземне Дакије са суседним већим градским 
центрима: Наисом, Ремесијаном и Сардиком. Од пропасти Римског царства и 
доласка Словена на Балкан, Пирот је прошао кроз периоде византијске, 

бугарске, српске и турске управе, под којом је остао све до краја 1877. године, са изузетком ратне године 
1689/1690. када су га привремено заузели Аустријанци. Пирот је за време турске владавине био важно 
саобраћајно место на Цариградском друму. Стари Пирот карактерише укрштање и прожимање 
старобалканске са турско-оријенталном цивилизацијом. Остаци оријенталног менталитета и начина 
живота, као и материјална култура, задржали су се у Пироту још дуго година по одласку Турака, све до 
почетка 20. века – изглед пиротске чаршије, варошке махале, оријентални типови кућа, старе балканске и 
оријенталне врсте заната, начин трговања и понуде робе и путника. Данас је Пирот урбана средина која 
одише специфичним амбијентом протканим елементима историјских периода кроз које је прошао. Пирот 
заузима 1.232 км

2
 и према последњем попису броји 63.791 становника који су у 93,8% случајева српске 

националности. На другом месту су припадници ромске националне мањине са 3% удела у становништву 
Пирота. 

 Формирање општине Бабушница везује се за 1889. годину када је донет 
Закон о општинама који је предвиђао општинску самоуправу (мисли се на среску 
општину) која може имати најмање 200 пореских глава. То је довело до дељења 
већих јединица на мање општине. На територији среза Лужница (данашња територија 
општине Бабушница) почетком 20. века дошло је до повећања броја општина са 
коначним бројем од 29 општина које је насељавало више од 40.000 становника. Након 
Другог светског рата и још једног прегруписавања среских општина између суседних 
среских области, Лужнички срез од 1950. године броји 53 насеља која се и данас 
налазе у саставу општине Бабушница. Општина Бабушница према попису из 2002. 
године на територији од 529 км

2
 има 15.734 становника највећим делом српске 

(89,9%), па бугарске националности (6,5%).  
Бела Паланка, место подигнуто на темељима античке Ремесијане, једно је од најстаријих места 

на подручју Балкана. Постоје наводи да су је основали Келти око 280. године пре нове ере, али има и 
навода  да су то урадили пре њих Трибали 292. године пре нове ере. Као део Понишавља, тачније 
Средње Понишавље, и Бела Паланка је као и Пирот имала богату прошлост пролазећи кроз периоде 
прабалканске, римске, средњовековне српске, па турске власти. Све до најмлађег турског доба, до 18. 
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века када прелази под Нишки кадилук, белопаланачка област је била управно 
везана за Пирот.  Почетком 19. века Белопаланачка котлина је територијално 
потпала под Пиротску нахију. Све до 1877. године, као и Пирот, Бела Паланка 
је била под турском управом. У Првом и Другом светском рату, овај крај је 
доста страдао од бугарске агресије. Данас се Бела Паланка налази на важном 
интерконтиненталном путу који спаја Средњу Европу и Малу Азију, а њена 
претеча Ремесијана се налазила на главном римском војничком путу - Via 
Militaris – од Сингидунума ка Византу.  Данашњи саобраћајни пут који пролази 
кроз Сићевачку клисуру и 13 тунела изграђен је 1968. године. Бела Паланка 
обухвата територију од 518 км

2 
на којој живи 14.381 становника великом 

већином Срба – 90,3%, па Рома 8,5%.   
  Трагови првих насеља на територији општине Димитровград датирају 
још из времена енеолита (3300-2200 године пре нове ере), прелазног периода 
из каменог у метално доба. Због свог географског положаја ова територија је 
још од античког периода била важна спона између истока и запада. Туда је још 
у 1. веку нове ере пролазио пут Via Militaris (Сингидунум-Визант). Након 
античког, римског и средњовековног периода, као и остала насеља Пиротског 
округа, Димитровград потпада под турску власт 1433. године. По предањима 
назив овог насеља био је Царски брод, па се Димитровград све до 1951. 
године звао Цариброд. Порекло имена не зна се са сигурношћу. Димитровград 
је данас  један од центара бугарске националности у Србији. Кроз сам град 
пролазе две саобраћајнице светског значаја – међународни аутопут (некада 
римски друм Via Militaris) и железничка пруга Београд-Ниш-Софија преко којих функционише друмски и 
железнички саобраћај између Европе и Азије. Димитровград се просторе на 483 км

2 
а у њему живи 11.748 

становника претежно бугарске националности – 49,7%, па српске – 25,6%.   
 

Пирот, као центар Пиротског округа, има највећи број становника и највећу густину насељености. 
У Пиротском округу, са смањењем територије општине смањује се и број становника и густина 
насељености тако да је према та три параметра на последњем месту општина Димитровград.  

Иако Пирот има највећи буџет у свом округу, Димитровград издваја највише средстава за културу 
по глави становника, па центар округа. По становнику за културу најмање издваја Бабушница.
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Табела 1: Основни подаци о површини и броју становника у општинама   

Општина 
Површина 
територије 

општине у км2 

Број становника 
у општини према 

попису из 
2002.године 

Густина 
насељености 

по км2 

Просечно годишње издвајање за 
културу по глави становника (за период 
од 2007. до 2009. године, односно 2008. 

и 2009. годину за Б.Паланку) 

Пирот 1.232 63.791 52 13,81 евра 1.175,33 дин 

Бабушница 529 15.734 30 8,03 евра 683,28 дин 

Бела Паланка 518 14.381 28 13,62 евра 1.194,23 дин 

Димитровград 483 11.748 24 15,51 евра 1.320,64 дин 

   
Приказ 1: Рангирање градова/општина према просечном годишњем издвајању за културу у еврима 
по глави становника у периоду од 2007. до 2009. године, односно 2008. и 2009. годину за Б.Паланку 

 
 Удео културе у укупном буџету општине највећи је у Белој Паланци, па у  Пироту, док је најмањи у 
Бабушници. 

                                                           
1
 Општина Бела Паланка Заводу није доставила податке о буџету за културу, те ће све информације о буџету поменуте општине  у 

овом извештају бити изведене на основу података које је Завод добио од локалних установа и актера у култури и то за 2008. и 2009. 
годину 
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Приказ 2: Рангирање општина према просечном годишњем уделу културе у укупном буџету 
града/општине у периоду од 2007. до 2009. године (у случају Беле Паланке за период 2008-2009 и 
то према подацима актера и установа у култури) 

 
 

Табела 2: Подаци о финансирању сектора културе 

Општина Година                           
Укупан 

градски/општински 
буџет у еврима 

Укупан 
градски/општински 
буџет у динарима 

Буџет за 
културу у 
еврима 

Буџет за 
културу у 
динарима 

% од укупног 
општинског 

буџета 

П
И

Р
О

Т
 2007. 10.047.210,99 803.377.000,00 806.008,01 64.448.562,00 8 

2008. 12.140.111,48 988.591.130,00 930.581,78 75.778.949,00 7,7 

2009. 9.988.434,44 938.220.639,00 901.424,94 84.671.476,00 9 

Б
А

Б
У

Ш
-

Н
И

Ц
А

 2007 2.833.359,60 226.556.000,00 101.100,30 8.084.000,00 3,6 

2008 3.282.034,78 267.262.000,00 152.372,91 12.408.000,00 4,6 

2009 2.633.537,28 247.370.000,00 125.486,13 11.787.000,00 4,8 

Б
Е

Л
А

 

П
А

Л
-

А
Н

К
А

 2007. 2.160.079,84 172.720.416,00 Н.п. Н.п. Н.п. 

2008. 2.352.336,56 191.555.000,00 203.658,63 16.584.289,00 8,6 

2009. 2.243.680,71 210.750.500,00 189.120,50 17.764.221,00 8,4 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

Г
Р

А
Д

 2007. 2.937.036,18 234.846.000,00 152.025,63 12.156.000,00 5,2 

2008. 3.386.514,85 275.770.000,00 227.061,17 18.490.000,00 6,7 

2009. 2.618.313,29 245.940.000,00 167.804,56 15.762.000,00 6,4 

 
У периоду од 2007. до 2009. године, буџет за културу, у односу на укупне буџете општина 

Пиротског округа, једино у Бабушници бележи континуиран раст. Ипак, позитивно је да ни у једној 
општини удео културе не бележи континуиран пад, већ варира у посматраном периоду (2007-2009. 
године). У случају Беле Паланке може се само закључити да је удео културе у укупном буџету општине 
незнатно смањен у 2009. години у односу на претходну. 
 

Приказ 3: Тенденција кретања буџета за културу у периоду од 2007. до 2009. године (изузимајући 
Белу Паланку која није доставила податке о кретању удела буџета за културу у буџету општине) 
 

 
Структура расподеле буџета за културу очекивано показује да се у свим општинама Пиротског 

округа највећи део утроши на плате запослених у култури. У свим општинама, изузев у 2008. години у 
Бабушници, материјални трошкови одржавања установа већи су од средства која се издвајају за 
програме. Интересантно је да општина Пирот истиче да у структури буџета нема средстава за програме, 
иако све установе културе наводе да програме финансирају општинским средствима чији удео у 
програмима износи једино у Позоришту 61%, а у другим установама бар 90% (Музеј, Дом културе), док у 
Архиву и Библиотеци и 100%.    
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Приказ 4: Структура буџета у периоду од 2007. до 2009. године у општинама Пиротског округа 
(изузимајући општину Бела Паланка која Заводу није доставила податке, а структуру није било 
могуће проценити на основу података које су доставили актери у култури јер исте податке није 
доставила ни општинска библиотека)  

 
 

 Организација и функионисање културе у оквиру локалних самоуправа 
О култури у општинској организацији у свим локалним самоуправама Пиротског округа бригу воде 

одељења за непривредне делатности или општу управу. Једино Димитровград има одељење које се 
специјализовано бави областима куклтуре, образовања и спорта. Од свих општина Округа једино Пирот 
расписује конкурс за финансирање пројеката из културе, док ниједна општина нема савете за културу као 
помоћна тела за питања из области културе. Ипак, када је реч о општинском већу као телу које доноси 
одлуке, култура има свог представника у свим општинама Пиротског округа изузев у Белој Паланци.  
  

Табела 3: Преглед организације општина по питању сектора културе 

Општина 
Одељење задужено за питања из 

области културе 

Да ли постоји 
већник за 
културу? 

Да ли постоји 
савет за 

културу као 
скупштинско 

тело? 

Да ли 
постоји 

конкурс за 
пројекте из 

области 
културе? 

Пирот Одељење за ванпривредне делатности Да Не Да 

Бабушница 
Одељење за непривредне делатности и 

општу управу 
Да Не Не 

Бела Паланка Одељење за општу управу и јавне службе Не Не Не 

Димитровград Одбор за културу, образовање и спорт Да Не   Не   

  

 Ниједна општина не издваја средства за потребе аматеризма у култури. 
 

Када је у питању дугорочно планирање све самоуправе имају стратегије развоја својих општина. 
Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград у упитнику не наводе да имају још неке стратешке 
документе на нивоу општина. Пирот поред стратешког промишљања на нивоу развоја општине, има и 
Стратегију локалног економског развоја, Стратегију развоја слободне зоне Пирота, Стратегију развоја 
пољопривреде и Стратегију социјалне заштите, али у њима нема помињања културе.  

 

Када је реч о доступности информација из области културе све општине Пиротског округа имају 
званичне интернет презентације где се могу наћи основне информације о установама културе, као и 
стално или повремено информације о културним манифестацијама.  

 

Табела 4: Доступност основних информација о култури општина на интернету 

Општина 
Званична интернет адреса 

општина 

Да ли се налазе основни 
подаци о установама у 

култури? 

Да ли се врши 
информисање о културним 

догађајима 

Пирот www.pirot.rs  Само контакти установа Повремено 

Бабушница www.babusnica.rs  
Контакти, историјат и други подаци о 

установама 
Повремено 

Бела Паланка www.belapalanka.org.rs  Само контакти установа Повремено  

Димитровград www.dimitrovgrad.rs  
Контакти, историјат и други подаци о 

установама 
Стално 

ПИРОТ 

БАБУШНИЦА 

ДИМИТРОВГРАД 

62,4% 

61,1% 

66% 

37
,6

%
 24

,7
%

 
32

%
 

14,2% 

2% 

Плате и доприноси 

Материјални трошкови 

Програми и пројекти 

ПИРОТ 

БАБУШНИЦА 

ДИМИТРОВГРАД 

64,5% 

51,5% 

56% 

35
,5

%
 17

,1
%

 

41
%

 

31% 

3% 

Плате и доприноси 

Материјални трошкови 

Програми и пројекти 

ПИРОТ 

БАБУШНИЦА 

ДИМИТРОВГРАД 

66% 

54,4% 

74% 

34
%

 

16
,8

%
 

23
%

 

28,8% 

3% 

Плате и доприноси 

Материјални трошкови 

Програми и пројекти 

http://www.pirot.rs/
http://www.babusnica.rs/
http://www.belapalanka.org.rs/
http://www.dimitrovgrad.rs/
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Бабушница је једина од четири општине Пиротског округа која има особу задужену за односе са 
јавношћу при локалној самоуправи која повремено, по потреби, презентује новости из области културе. 

Као највеће проблеме културе представници општина истичу финансирање како програма тако и 
одржавања установа културе. Иза наведених проблема по броју одговора истиче се недовољна 
стручност и бројност кадрова, а једино у случају Пирота незаинтересованост грађана за културу и 
неразвијеност мултикултурализма и међународне сарадње. У Белој Паланци сматрају да је још један од 
великих проблема небрига за културно и историјско наслеђе. Као приоритети наводе се различите 
области, а опремање установа културе и неговање традиције и заштита културне баштине појављује се 
највећи број пута. Значајно је да пиротски представници локалне самоуправе наводе да су у циљу 
развоја културе приоритет истраживања потреба публике, што се и слаже са једним од највећих 
проблема – слабом заинтересованошћу грађана за културне садржаје.  
 

Табела 5: Главни проблеми и приоритети у култури општина Пиротског округа  

Општина Највећи проблеми у култури Приоритети за улагање и развој културе 

Пирот 

1.Недовољна развијеност мултикултурализма и  
    међународне сарадње 
2.Слаба заинтересованост грађана за културне садржаје 
3.Недостатак средстава за реновирање објеката и  
    улагање у инфраструктуру 

1.Истраживања публике 
2. Подстицање сарадње културе и привреде 
3. Промовисање мултикултурализма и  
    међународне сарадње 
 

Бабушница  

1. Недостатак средстава за реновирање објеката  
    и улагање у инфраструктуру 
2. Недостатак средстава за програме 
3.Недовољна стручност и бројност кадрова 

1. Неговање традиције и заштита културне    
    баштине 
2.Савремено стваралаштво 
3.Опремање установа културе 

Бела Паланка 

1. Недостатак средстава за реновирање објеката и    
улагање у инфраструктуру 
2.Недостатак средстава за програме 
3.Недовољна брига за културно и историјско наслеђе 

1.Едукација запослених у култури  
2.Опремање установа културе 
3.Културни туризам 

Димитровград 

1. Недостатак средстава за реновирање објеката  
    и улагање у инфраструктуру 
2. Недостатак средстава за програме 
3.Недовољна стручност и бројност кадрова 

1. Неговање традиције и заштита културне    
    баштине 
2. Опремање установа културе  
3. Едукација запослених у култури 

    

 Културни ресурси општина 
У Пиротском округу од културних актера најбројније су установе културе којих има 11.  
Све општине Пиротског округа имају установу поливалентног типа и библиотеку, а Пирот поред 

наведених институција негује позоришну уметност у самосталној установи, као и музејску делатност и 
ликовно стваралаштво. У Пироту се такође налази и Историјски архив за све општине Округа.  
 Културно-уметничка друштва у Пиротском округу су малобројна. Као самостално лице КУД 
постоји једино у Пироту, док се у осталим општинама (али и у Пироту) културно-уметнички аматеризам 
негује преко фолклорних група при поливалентним центрима. Пирот и Димитровград су једине општине 
које имају актере цивилног сектора у култури. У пироту су удружења у култури бројнија него у многим 
општинама Србије и има их пет. У Димитровграду постоје два удружења од којих је једно оријентисано на 
неговање и очување бугарске културе.  
 

Табела 6а: Преглед актера у култури у општинама округа (актери обележени црвеним словима 
нису Заводу доставили упитнике)   

Пиротски округ Брoj Установе Брoj Удружења Брoj КУД-ови 

Пирот 
12 актера   6 

-Дом културе Пирот  
-Народна библиотека  
 Пирот 
-Музеј Понишавље 
-Народно позориште  
 Пирот  
-Историјски архив   
 Пирот 
-Галерија Чедомир  
 Крстић 

5 

- Удружење грађана   
  Догматика 
- Удружење грађана   
  Визија 
-Удружење за  
  алтернативну уметност   
  Art Altera Association 
-Удружење грађана  
 Освежење 
-Удружење за неговање и очување 
старих и уметничких заната Грлица 

1 

-КУД Дукат 
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Табела 6б: Преглед актера у култури у општинама округа  

Пиротски округ Брoj Установе Брoj Удружења Брoj КУД-ови 

Бабушница 
2 актера 2 

 -Дом културе  
  Бабушница 
-Народна библиотека  
  Бабушница 
  

/ 

 

/ 

 

Бела Паланка 
3 актера 2 

-Народна библиотека  
 Вук Караџић 
-ЈП Центар за културу 
Бела Паланка 

1 

Удружење грађана Мирис завичаја 

/ 

 

Димитровград 
4 актера 2 

-Центар за културу 
-Народна библиотека 

2 

-Културно-информативни центар 
Цариброд 
-Удружење ликовних уметника 
Димитровград 

/ 

 

Укупно актера у Пиротском округу 21 

 
 Када је реч о кадровима као најважнијем ресурсу у култури, највећи број запослених има општина 
Пирот, која има и највећи број установа, па Димитровград, док најмањи број запослених у установама 
културе има Бела Паланка. 
 
Табела 7: Број запослених према полу и образовању у установама културе 

 Укупно Мушки Женски ОШ ССС ВШ ,ВСС 

Пирот2 85 42 43 10 34 41 

Бабушница 18 12 6 1 12 5 

Бела Паланка 15 10 5 1 6 8 

Димитровград 21 14 7 5 8 8 

 
 Када је о полној структури реч, жене су незнатно бројније од мушкараца једино у Пироту док у 
осталим општинама мушкарци чине две трећине запослених у култури. Образовна структура показује да 
једино у Бабушници предњачи средњеобразовани кадар. У Пироту и Белој Паланци најбројнији су 
високообразовани, док је у Димитровграду број културних делатника са средњом и вишом/високом 
стручном спремом изједначен.   
 

Приказ 5: Полна и образовна структура запослених у општинама Пиротског округа  

ПОЛ 
 

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 
 

                                                           
2
 Пиротска галерија Заводу није доставила упитник, те су подаци о структури запослених изнети без радника у тој установи.  

48,9
% 

51,1
% 

Пирот 

Мушкарци Жене 

66,7
% 

33,3
% 

Бабушница 

Мушкарци Жене 

66,7
% 

33,3
% 

Б.Паланка 

Мушкарци Жене 

66,7
% 

33,3
% 

Димитровград 

Мушкарци Жене 

11,8
% 

40% 

48,2
% 

Пирот 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

5,6
% 

66,7
% 

27,7
% 

Бабушница 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

6,7
% 

40% 
53,3
% 

Бела Паланка 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

23,8
% 

38,1
% 

38,1
% 

Димитровград 

ОШ ССС ВШ,ВСС 
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 Поливалентни центри општина Пиротског округа 
 
Установа поливалентног типа постоји у свим општинама Пиротског округа. Те установе су 

носиоци највећег дела културних активности у месту у којем се налазе.  
Дом културе Пирот настао је спајањем Центра за културу и Радничког универзитета 1981. године. 

Дом културе у Бабушници основан је трансформацијом Радничког универзитета 1961. године, а све до 
1998. године био је једина установа културе јер се у његовом саставу налазила и библиотека која је 
поменуте године постала самостално правно лице. Белопаланачки дом културе је све до 2003. године 
носио тај назив да би те године био преименован у Центар за културу. Центар за културу Димитровград 
основан је 1950. године на темељима аматерске позоришне уметности која има традицију дугу 120 
година. До 1996. године у његовом саставу налазила се и библиотека која те године постаје самостална.   

Све поливалентне установе располажу једним објектом, с тим да Дом културе Пирот и Дом 
културе Бабушница деле простор са другим установама културе. У згради Дома културе Пирот смештени 
су још Библиотека, Позориште и Галерија, а у Бабушници Библиотека, Радио Бабушница (која је и део 
саме установе) и приватни факултет Унион. Једино се Центар за културу Димитровград налази у згради 
која је споменик културе од локалног значаја.  

Када је реч о времешности објеката које користе поливалентни центри Пиротског округа 
најстарија је зграда димитровградске установе, па установе у Бабушници, док је најскорије саграђена 
зграда поливалентног центра у Пироту.      
 
Табела 8: Подаци о оснивању и простору поливалентних центара 

Назив установе Година оснивања 
Година изградње 

зграде 

Зграда – 
споменик 
културе 

Дом културе Пирот 1981 1981 Не  

Дом културе Бабушница 1961 1951 Не  

Центар за културу Бела Паланка 2003 1975 Не  

Центар за културу Димитровград 1950 1950 Да, од значаја 

 
 Просторни капацитети  

Простори установа поливалентног типа у Пиротском округу су у власништву установа 
(изузимајући Дом културе у Пироту који није уступио тражени податак).  

Највећим простором располаже Дом културе Пирот, а најмањим Дом културе у Бабушници. 
Све установе имају само по једну салу за програмске активности. Пиротски дом културе 

располаже са још две сале за пробе укупне површине 130 м
2
.  

 
Табела 9: Основни подаци о простору (н.п.- нема података) 

Назив установе 
Површина 
простора 

Број 
простора за 

програме 

Површина 
главне 
сале 

Број места 
за седење 
у великој 

сали 

Површина 
додатних 

простора за 
програме 

(изузимајући 
сцене на 

отвореном) 

Дом културе Пирот 3.000 м
2
 1 420 м

2
 380 / 

Дом културе Бабушница 770 м
2
 1 Н.п. 361 / 

Центар за културу Бела Паланка 1.400 м
2
 1 Н.п. 309 / 

Центар за културу Димитровград 1.419 м
2
 1 Н.п. 354 / 

*н.п.- нема података 
 
Представници културних центара кроз упитник су оцењивали просторије за рад (канцеларије) и 

просторе за одржавање програма. Најниже оцене и канцеларијског и простора за програме дали су 
представници Дома културе Бабушница истичући потребу за реконструкцијом и адаптацијом простора, 
али и набавком нове опреме за рад и за програме. Потребу за проширењем простора, како 
канцеларијског тако и програмског, истакла је поливалентна установа у Белој Паланци.  

 Недостатак канцеларијског простора проблем је свих поливалентних центара изузев Пиротског 
који је изразио потребу за још једном салом за програме.  
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Табела 10: Оцене и проблеми простора  

Назив установе 

Оцена 
канцела-
ријског 

простора 

Највећи проблем 
канцеларијског простора 

Оцена 
простора за 
одржавање 
програма 

Највећи проблем простора за 
одржавање програма 

Дом културе Пирот 3 Потребно реновирање 3 

Зграда је стара, потребно је 
реновирање. Такође је проблем што 
постоји само једна сала за програме 

коју деле са Позориштем 

Дом културе 
Бабушница 

1 
Застарела опрема, столови, 
столице, ормари, компјутери, 

зидови 
1 

Потребно реновирање и  
модернизација  

Центар за културу 
Бела Паланка 

4 Недостатак просторија 2 Недостатак простора 

Центар за културу 
Димитровград 

3 
Недовољан и скучен простор 

за рад запослених 
2 

Неопходна је потпуна реконструкција 
јер је зграда стара и трошна  

  

Сви поливалентни центри, изузев пиротског, имају урађене планове реконструкције објекта у 
којем се налазе.  

У Бабушници наводе планиране радове на свим нивоима: планирано је комплетно реновирање 
сале, бине, екрана, пода, кино кабине, затим израда нове гардеробе и санитарног чвора у њој, затим 
реконструкција плафона, зидова и столарије, као и нове радионице, котларнице и магацина за дрва. 
Процењена вредност пројекта је 5.748.000,00 динара (што износи око 58.000,00 евра у тренутку писања 
извештаја). 

У Белој Паланци наводе адаптацију крова, гардеробе и канцеларија у планираној вредности од 
око 5.000.000,00 динара (око 50.000,00 евра). 

Димитровградска поливалентна установа истиче планирану реконструкцију и доградњу на свим 
нивоима – сале, гардеробе, канцеларије и депоа у укупној вредности од око 15.000.000,00 динара (око 
150.000,00 евра у тренутку писања извештаја).  

     
 Програми и публика 

Најразноврсније и најпосећеније програме имају поливалентни центри Пирота и Димитровграда. 
Пиротски дом културе је једина установа поливалентног типа која у Пиротском округу не 

организује изложбене активности, а разлог вероватно лежи у томе што Пирот има своју градску галерију. 
Остали поливалетни центри редовно одржавају изложбе било кроз гостујуће изложбе, било као 
сопствене програме, било као гостовања: белопаланачки око 10 годишње, а преостала два чак око 20. 
Галерија димитровградске установе на простору од 260 м

2
 годишње угости око 2.000 посетилаца. 

Галерија поред изложби има сталну поставку и организује радионице. Биоскопску делатност негује само 
Дом културе Пирот.  
 Сви центри, изузев бабушничког имају и своје фолклорне ансамбле, а најуспешнији је КУД при 
пиротском дому културе који броји преко 200 чланова и бележи годишњу посету на наступима од преко 
20.000 људи. И Димитровград при поливалентној установи има веома успешан КУД који броји око 220 
чланова и бележи годишње око 20 наступа у земљи и око пет наступа у иностранству које укупно види 
око 10.000 љубитеља фолклора.  

Представници Центра за културу Беле Паланке у упитнику нису навели све активности које 
организују, а на које су усменим путем указали. Тако истраживачки тим Завода сазнаје да у оквиру 
Центра постоји фолклорна секција са једним ансамблом за наступе и две старосне групе које чине 
основношколци и средњошколци. Поред тога у оквиру установе постоји и пианино музичка секција са око 
десеторо деце, функционише и драмска секција, организују се и мјузикли, изложбе, промоције, књижевне 
вечери, концерти класичне музике, кабареи, читања поезије које међутим представници Установе у 
питнику не наводе иако истичу велики број посетилаца на годишњем нивоу.    
 Веома успешно аматерско позориште под називом Христо Ботев ради у оквиру поливалентног 
центра у Димитровграду претеча је данашњег Центра за културу. Позориште је основано још далеке 
1888. године, а своју кровну установу поливалентног типа добија готово 100 година касније. Поменуто 
аматерско позориште функционише преко три запослена: уметничког руководиоца и двојице радника 
запослених као технички сектор који су део кадрова Центра за културу и уз помоћ 10 глумаца волонтера 
позориште годишње уради у просеку четири премијере и изведе око 22 представе у Димитровграду и ван 
њега. Може се рећи да је то позориште једно од најуспешнијих у аматерској сфери, а да се према броју 
представа и премијера може мерити и са неким професионалним позориштима.  
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 Приказ 6: Изведене представе и премијере у периоду од 2007. до 2009. године  

 
 

Приказ 7: Број гледалаца у три анализиране сезоне 

 
 
 

Пиротски културни центар негује још и хорску делатност, али организује и музичке концерте и то у 
просеку један месечно. Пиротски дом културе је једини који негује издаваштво и организује велики број 
књижевно-трибинских садржаја. Интересантно је да се у Дому културе Бабушница организују и циркуске 
предстве које спадају у најпосећеније програме.    
  
Табела 11a: Програми и посећеност поливалентних центара Пиротског округа у 2009. години 

Назив установе Садржаји/делатности 
Тип садржаја* 

према 
организатору 

Број 
програма у 

2009. години 

Број публике на 
програмима 

Дом културе Пирот 

Биоскопске пројекције сопствени  54 4.000 

Наступи КУД-ова  

сопствени  30 15.000 

гостовања 10 Н.п. 

гостујући 10 5.000 

Музички концерти   сопствени 10 1.200 

Наступ хора 
сопствени 7 1.900 

гостовања 6 1.000 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 20 1.200 

Издавачка делатност - 10 Укупан тираж 5.000 

Дом културе 
Бабушница 

Изложбе  

сопствени  15 1.755 

гостовања 2 400 

гостујући 4 800 

Аматерско позориште сопствени Н.п. Н.п. 

Центар за културу 
Димитровград 

Изложбе 

сопствени 5 400 

гостовања 5 500 

гостујући 10 800 

Наступи КУД-ова 

сопствени 10 1.800 

гостовања 12 6.500 

гостујући 12 4.800 

Аматерско позориште 

сопствени 8 1.200 

гостовања 12 1.600 

гостујући 18 1.000 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 2 500 

Центар за 
културу Бела 

Паланка 

Изложбе сопствени 10 800 

Позоришне представе гостујући 4 1.100 

*Када је реч о типу садржаја, прави се разлика између тога да ли центар организује садржаје као соспствену делатност, организује гостовања сопствених 

организационих јединица (КУД, изложбе, аматерска позоришна трупа и сл.) или други актери гостују у установи као гостујући садржаји. Н.П.-нема података 
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Према оценама представника установа, најпосећенији програми у центрима за културу Пиротског 
округа су фолклорни, па позоришни и музички садржаји.  

Када је реч о отворености установа према публици, сви центри за културу раде током целог дана 
и користе различите видове промоције садржаја.  

Сви поливалентни центри публику информишу о садржајима путем позивница на адресе 
посетилаца, док пиротски и бабушнички домови културе у ту сврху користе и поруке које шаљу на 
мобилне телефоне грађана. Као вид обавештавања Дом културе Пирот и Центар за културу 
Димитровград имају и своје мејлинг листе путем којих обавештавају посетиоце о програмима. Пиротски 
дом културе има 50 чланова на мејлинг листи, а димитровградски центар за културу 20 

  
Табела 12: Отвореност према публици и начини анимације    

Назив 
установе 

Најпосећенији програми 
према речима представника 

установе 

Начини презентовања програма 
публици рангирани према 
учесталости коришћења 

Период у години 
када је посећеност 

највећа 

Радно време 
Установе 

Дом 
културе 
Пирот 

-фолклорни 
-музички 
-филмски 
 

Користе све видове промоције, али не 
рангирају по учесталости 
-плакати 
-флајери 
-рекламни спотови на телевизији 
-рекламе на радију 
-рекламе у штампаним медијима 
-интернет рекламе (банери и сл.) 
-интернет социјалне мреже  

Фебруар, јул, август, 
децембар 

06-23ч 

Дом 
културе 

Бабушница 

-музички 
-позоришни 
-фолклорни 
-циркуске представе 

Подједнако се користе: 
-плакати 
-рекламе на радију 
-рекламе у штампаним медијима 
-интернет рекламе (банерии сл.) 

Јесен, зима 7-21ч 

Центар за 
културу 

Бела 
Паланка 

-музички 
-позоришни 
-фолклорни 

1.плакати 
2.флајери 
3.рекламе на радију 
4.рекламни спотови на телевизији 

Летњи период 7-23ч 

Центар за 
културу 

Димитров-
град 

-фолклорни 
-позоришни 

1.плакати 
2.рекламни спотови на телевизији 
3.рекламе на радију 
4.флајери 

Пролеће (април-мај) 
7-22ч  

у две смене 

  

 Потребе публике редовно, али са различитом динамиком, истражују сви поливалентни центри у 
Пиротском округу изузев белопаланачког.  Пиротски дом културе то чини на недељном нивоу преко 
специјализованих формулара, димитровградски центар за културу то чини анкетом након одржане 
манифестације Балкан театар фест једном годишње, док у Бабушници то чине свакодневно кроз 
разговоре са посетиоцима и анкетама по школама.   
 Интерне евалуације свог рада спроводе сви поливалентни центри. Пиротски на недељном нивоу 
путем критеријума као што су резултати активности и организованих садржаја. Дом културе у Бабушници 
то чини два пута годишње преко планова и програма рада, али и финансијских потреба. Центар за 
културу у Димитровграду евалуацију ради једном годишње преко броја представа, броја гледалаа и броја 
освојених награда.   
 Коначно, све установе поливалентног типа након организације садржаја и документују своје 
активности путем архиве најчешће (Пирот, Бабушница, Бела Паланка), али уз архиву и прес и медија 
клипинга (Димитровград). 

Податке о тенденцији кретања броја посетилаца на програмима културних центара од 2005. до 
2009. године Заводу су доставили сви поливалентни центри изузев Пиротског. Од преостале три 
установе највише посетилаца има Центар за културу општине Бела Паланка који организује веома 
посећен Фестивал уметничке игре младих Србије Дани игре који посети велики број љубитеља модерног 
и класичног балета и плеса. Ипак, према подацима који се односе на 2009. годину, најпосећенији 
програми су очекивано програми Дома културе у Пироту који су у тој години „угостили“ 72.500 посетилаца. 
Разлог томе вероватно је велики број сопствених програма и гостовања, али и пружање логистичке и 
техничке подршке различитим догађајима на нивоу општине. Број таквих програма је у 2009. години био 
249. Такође треба истаћи да Дом културе Пирот организује и сајам књига који сваке године посети велики 
број Пироћанаца.    
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Приказ 8: Тенденција кретања публике на програмима у периоду од 2005. до 2009. године 
  

 
 
 Од редовних манифестација пиротски дом културе 11 година организује Салон графике и књиге 
(сајам књига уз пратећи програм и доделу награде за кратку причу), музичко такмичење ДК Дурић за 
децу, ДК Дур за младе, годишњи концерти музичких и музичко-сценских секција дома културе, Пиротско 
културно лето – комплексну манифестацију са различитим садржајима као што су Аматери своме граду, 
Међународни фолклорни фестивал, хип-хоп лига, мини сајам књига, Дани Јапана. Поред културних 
одржавају се и друге манифестације: Сајам лова и риболова, Сајам хортикултуре и Пиротско спортско 
културно лето.  
 Дом културе у Бабушници већ 49 година организује Лужнички летњи фестивал младих Луфес.  
 Центар за културу Бела Паланка 26 година организује Фестивал уметничке игре младих Србије 
Дани игре, а од 2008. године такмичење Прва хармоника Понишавља.  
 Центар за културу у Димитровграду организује 17 година међународну ликовну колонију 
Погановски манастир, 10 година фолклорни фестивал Нишавски хоровод, а од 2005. године организује 
позоришни фестивал Балкан театар фест. 

Када је реч о ценама улазница, оне у просеку износе 100 динара у Дому културе у Пироту и 
центрима за културу у Димитровграду и Белој Паланци док су у Бабушници двоструко ниже па улазнице 
за програме коштају 50 динара. Једино представници Дома културе у Пироту не наводе да ли имају 
попусте и за које категорије посетилаца.  

 
Табела 13: Просечна цена улазница у поливалентним установама Пиротског округа 

Установа Просечна цена улазница Попусти 

Дом културе Пирот 100,00 динара / 

Дом културе Бабушница 50,00 динара Деца 
Центар за културу Бела Паланка 100,00 динара Деца и ђаци 

Центар за културу Димитровград 100,00 динара 
Деца, ђаци, пензионери, чланови 

аматери 

 
 Сарадња 

Када је о сарадњи са другим актерима у култури реч, поливалентни центри Пиротског округа 
повезани су углавном са актерима у свом округу или ширем региону. Тако дом културе у Бабушници 
сарађује и са установама културе у Владичином Хану, димитровградски центар за културу са читалиштем 
из суседне Бугарске.   

Ипак, национална и међународна сарадња остварује се кроз манифестације чији су организатори 
поливалентни центри. Тако, Центар за културу Димитровграда остварује сарадњу са позориштем из 
Пирота, али поводом организације Балкан театар феста сарађује и са другим позориштима из 
суседних земаља које припадају простору Балкана. Такође преко манифестације Нишавски хоровод 
сарађује са бројним актерима у округу и шире. Пиротски дом културе преко Међународног фолклорног 
фестивала сарађује са великим бројем културно-уметничких друштава из земље и иностранства. Центар 
за културу Бела Паланка организује веома значајан фестивал Дани игре којим се повезује са балетским и 
плесним групама из Србије. Најчешћи видови сарадње су, како истичу представници културних центара, 
на организацији догађаја и програма и раду на пројектима/програмима. Ипак сарадња се често састоји 
само у гостовањима културних актера на манифестацијама и такмичењима у општима Пиротског округа.    
 Сарадњу са медијима остварују све поливалентне установе и то углавном са локалним медијима 
које рекламирају догађаје и информишу грађане о програмима из културе. Центар за културу Бела 
Паланка сарађује још са телевизијом Белами из Ниша, а Центар за културу Димитровград са 
националним дневним листом Блиц.  
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 Табела 14: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво 

Регионални 
ниво 

Национални 
ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

Дом 
културе 
Пирот 

Све локалне 
установе 
културе 

Установе културе 
у Пиротском 

округу 
КУД-ови Србије  

КУД-ови из 
земаља 

окружења 

Пирот је центар 
округа 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
- сарадња на  
  програмима/   
  пројектима 

Дом 
културе 
Бабуш-

ница 

Не остварују 
сарадњу са 

библиотеком 

Установе културе 
у Белој Паланци, 
Димитровграду, 

Пироту и 
Владичином 

Хану 

/ / / 

-логистичка  
-сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
 

Центар за 
културу 

Бела 
Паланка 

Библиотека 

Установе културе 
у Пироту, 

Димитровграду и 
Бабушници 

Савез аматера 
Србије, плесне 
групе Србије 

/ Установе културе 

- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на  
  програмима/   
  пројектима 

Центар за 
културу 

Димитров
град 

Библиотека 
Народно 

позориште Пирот 
Позоришта из 

Србије 

Читалиште 
Драгоман из 
Драгомана у 

Бугарској, 
позоришта из 

земаља Балкана 

Народно 
позориште Пирот 

- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
- сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

 
 Кадрови 

У складу са својим активностима, највише запослених има Дом културе Пирот – 24. Најмање 
запослених има Дом културе Бабушница.  
 

Приказ 9: Број запослених у поливалентним центрима Пиротског округа 

 
 Када је о старосној структури реч, младих кадрова до 30 година старости нема, док су у центрима 
за културу Пиротског округа најзаступљенији запослени између 40 и 49 година старости с тим да су у 
пиротској установи бројнији кадрови у шестој деценији (50-59) од оних између 40 и 49. Просечна старост 
запослених највећа је у пиротском дому културе, а најмања у Белој Паланци.   
 
Табела 15: Просечна старост запослених у установама  

Назив установе Просечна старост запослених 

Дом културе Пирот 50 

Дом културе Бабушница 47 

Центар за културу Бела Паланка 46 

Центар за културу Димитровград Нису достављени подаци за све запослене 
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Приказ 10: Старосна структура кадрова у поливалентним установама (изузимајући Центар за 
културу Димитровград који није доставио тражене податке) 
 

 
 

Полна структура показује да су у свим установама поливалентног типа у Пиротском округу 
бројнији мушкарци. У два центра они чине око две трећине кадрова (пиротски и белопаланачки), док у 
димитровградском чине чак 80%.  
 
Приказ 11: Полна структура и број припадника мушког и женског пола у установама 

 
 
 Када је реч о образовној структури, једино у Центру за културу Беле Паланке преовлађује 
високообразовани кадар. Најмање високообразованих има Дом културе Бабушница, где више од две 
трећине кадрова има средњу стручну спрему.  
  
Приказ 12: Образовна структура и број кадрова према стручној спреми у поливалентим 
установама 
 

 
 
 Када је реч о сарадницима, дом културе у Бабушници је једина поливалентна установа која нема 
додатне сараднике у свом раду иако истиче потребу за њима. 

Пиротска установа нема запослене на одређено време, док димитровградска има једног, а 
белопаланачки шест особа које су ангажоване на одређено. Хонорарне сараднике пиротска установа 
ангажује по потреби, димитровградска их има осам, белопаланачка два. 

Волонтере ангажује једино центар за културу општине Димитровград и то њих осам. Центар за 
културу Беле Паланке иако истиче потребу, још увек не анагажује волонтере.   
 
Приказ 13: Број и тип сарадника у поливалентним установама 
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 Буџет 
Поливалентни центри се највећим делом финансирају од стране општина оснивача. Центар за 

културу у Белој Паланци успева да сопственим приходима обезбеди 40% свог буџета захваљујући 
изадавању простора аматерским организацијама у култури, али и другим субјектима (угоститељској 
установи), као и чланаринама од секција које држе. И Дом културе Пирот успева да петину или четвртину 
буџета обезбеди сопственим сердствима. Са друге стране у Дому културе Бабушница и Центру за 
културу Димитровград сопствена средства у буџету заузимају незнатан део. Димитровградски 
поливалентни центар је једини који обезбеђује део средстава спонзорствима, али и преко фондова и 
пројеката. Кроз Пројекат Нишавска мрежа димитровградска установа је у 2009. години обезбеди 14,8% 
свог буџета (ради прегледности та средства су у приказу који следи стављена у поље 
„фондација“ заједно са 0,7% средстава у буџету  обезбеђеним преко фондова).  
 
Приказ 14: Извори финансирања установа у 2008. и 2009. години 

 
 

Највећи буџет и у 2008. и у 2009. години имао је Дом културе у Пироту, па потом Центар за 
културу Бела Паланка. У апсолутним бројкама за програме је у 2008. години издвојио поливалентни 
центар у Димитровграду, а у 2009. години Дом културе у Пироту. Најмање средстава за програме 
издвојио је Дом културе Бабушница. Пиротски дом културе је једина установа поливалентног типа која 
бележи пораст буџета у 2009. години у односу на претходну и то за 6,7%. Највећи пад буџета имала је 
установа у Димитровграду за 21,8%, па потом у Бабушници за 17,6% и у Белој Паланци за 7,2%.   
  
Табела 16: Висина и расподела буџета поливалентних центара у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Дом културе Пирот 

2008. 
315.684,76 евра 126.273,90 евра 142.058,14 евра 47.352,72 евра 

25.706.778,00 дин. 10.282.711,00 дин. 11.568.050,00 дин. 3.856.017,00 дин. 

2009. 
338.345,18 евра 135.338,07 евра 152.255,33 евра 50.751,78 евра 

31.781.000,00 дин. 12.712.400,00 дин. 14.301.450,00 дин. 4.767.150,00 дин. 

Дом културе 
Бабушница 

2008. 
155.665,68 евра 110.104,41 евра 40.119,46 евра 7.441,81 евра 

12.839.000,00 дин. 8.966.000,00 дин. 3.267.000,00 дин. 606.000,00 дин. 

2009. 
128.488,35 евра 100.244,12 евра 25.508,17 евра 2.736,06 евра 

12.069.000,00 дин. 9.416.000,00 дин. 2.396.000,00 дин. 257.000,00 дин. 

Центар за културу 
Бела Паланка 

2008. 
237.899,44 евра 121.596,00 евра 84.374,88 евра 31.928,56 евра 

19.372.579,00 дин. 9.901.781,00 дин. 6.870.798,00 дин. 2.600.000,00 дин. 

2009. 
220.792,08 евра 106.920,46 евра 79.803,95 евра 34.067,67 евра 

20.739.155,00 дин. 10.043.114,00дин. 7.496.041,00 дин. 3.200.000,00 дин. 

Центар за културу 
Димитровград 

2008. 
200.720,11 евра 81.049,42 евра 64.164,12 евра 55.506,57 евра 

16.345.000,00 дин. 6.600.000,00 дин. 5.225.000,00 дин. 4.520.000,00 дин. 

2009. 
156.966,79 евра 88.363,02 евра 34.003,79 евра 34.599,98 евра 

14.744.000,00 дин. 8.300.000,00 дин. 3.194.000,00 дин. 3.250.000,00 дин. 

 *Н.п. – нема података 
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За разлику од апсолутних износа, када се сагледа удео програма у укупном буџету установа 
добија се нешто другачија слика. У Пиротском округу из свог буџета у просеку за 2008. и 2009. годину за 
програме највише издваја Центар за културу Димитровград – око 25%, па Дом културе Пирот и Центар за 
културу Бела Паланка – око 15%. Дом културе Бабушница за програме издваја око 3,5% укупног буџета 
установе. 

 

Приказ 15: Структура буџета центара у 2008. и 2009. години  

 
    

 Када је реч о инвестиционим улагањима, све општине улажу у своје поливалентне центре, а у 
периоду од 2007 до 2010. године највише је уложила општина Бела Паланка приликом реконструкције 
велике сале установе 2007. године.  

Сви центри имају потребу за даљим инвестицијама. Пиротски дом културе истиче потребу за 
средствима за реновирање сале, претварање хола у културни клуб и сређивање крова са проценом 
трошкова од око 600.000,00 евра . Дом културе у Бабушници као приоритет за улагање види реализацију 
Пројекта у вредности од 5.748.000,00 динара који подразумева реконструкцију позоришне и биоскопске 
сале, израду мушке и женске гаредробе, обезбеђивање сале за фолклор и драмску секцију, али и 
проширење просторија за држање наставе, као и галеријског простора. Белопаланчани запослени у 
поливалентном центру као приоритет за улагање виде адаптацију крова за шта процењују да је потребно 
око 5.000.000,00 динара. Димитровградски центар за културу наводи реконструкцију и доградњу центра 
као приоритет за даље напредовање у раду у вредности од око 15.000.000,00 динара.     
   
Табела 17: Последња инвестициона улагања у поливалентне центре Пиротског округа  

Установа Тип инвестиције Финансијер Година 
Износ у 
еврима 

Износ у 
динарима 

Дом културе 
Пирот 

Сређивање просторија 
Општина Пирот и 

сопствена средства 
2008 2.456,04 200.000,00 

Сређивање бине 
Општина Пирот и 

сопствена средства 
2009/2010 3.554,27 350.000,00 

Разлас Општина Пирот 2010 6.892,19 710.000,00 

Сређивање просторија 
Општина Пирот и 

сопствена средства 
2010 3.882,93 400.000,00 

Дом културе 
Бабушница 

Опрема за културу Општина Бабушница 2009 5.003,69 470.000,00 

Опрема за културу Општина Бабушница 2010 2.718,05 280.000,00 

Центар за 
културу Бела 

Паланка 

Реконструкција велике 
сале 

Општина Бела Паланка 
и сопствена средства 

2007 32.266,05 2.580.000,00 

Центар за 
културу 

Димитровград 

Унапређење система 
грејања 

Општина Димитровград 2009 12.775,38 1.200.000,00 

 

 Проблеми 
Када су проблеми у питању, сви центри за културу Пиротског округа наводе проблеме простора, 

те истичу потребу за већим простором или адаптацијом истог. Пиротски дом културе истиче проблем 
програмског простора тј. недостатак још једне сале коју би самостално користио јер је тренутно дели са 
позориштем. Адаптација сале за програме потребна је и бабушничком дому културе. Белопаланачка 
установа истиче потребу за надоградњом читавог објекта, док димитровградска установа истиче 
недовољан канцеларијски простор.  

Сви центри изузев оног у Белој Паланци истичу проблем недовољног финансирања програма. 
Највећи проблем са средствима у пиротском дому културе је неуспех на конкурсима за пројекте код 
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
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Техничком опремљеношћу задовољни су само представници Центра за културу Димитровград. 
Кадровима у пиротском дому културе потребна је едукација, док осталим центрима недостаје 

стручни кадар. Центар за културу Бела Паланка једини нема кадровских проблема.  
  
Табела 18: Проблеми поливалентних установа Пиротског округа   

Установа Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Дом културе 
Пирот 

Заједничка сала са 
позориштем у 

Пироту 

Недовољно 
средстава за 

програме 

Застарела опрема и 
климатизација 

Неадекватна 
кадровска структура 

Недовољно 
средстава, 

необученост 
радника, 

непролажење 
пројеката код 

Министарства за 
културу 

Дом културе 
Бабушница 

Потребна је 
адаптација сале и 
бине која је плитка 

Недовољно 
средстава за 

програме 

Проблем је 
застарело озвучење 

и осветљење 

Потребно је још 
високообразованих 

кадрова 
Нем апроблема 

Центар за 
културу 

Бела 
Паланка 

Истичу потребу за 
надоградњом објекта 

Нема проблема 
Постоји потреба за 

разгласом и 
расветом 

Нема проблема Нема проблема 

Центар за 
културу 

Димитров-
град 

Скучен 
канцеларијски 

простор 

Недовољно 
средстава за 

програме 
Нема проблема 

Истиче се потреба за 
кореографом и два 

музичара 

Проблеми су у вези 
са финансијама 

 

 Библиотеке општина Пиротског округа 
 
У Пиротском округу функционишу четири библиотеке са матичном установом у Пироту. 

 Почеци читалаштва у Пироту везују се за 1879. годину од када датирају први писани трагови о 
постојању пиротске Читаонице. Међутим, 1881. године Читаоница престаје са радом да би 1909. године 
Указом Краља Петра I Карађорђевића од 14. јануара била установљена Јавна библиотека у Пироту, која 
међутим никада није отпочела са радом због ратних година. Маја 1947. године основана је Градска 
књижница за читаоницом која почиње велики посао популаризације читалаштва и књиге по свим 
насељеним местима у околини Пирота. Библиотека поред тога постаје центар културних дешавања у 
граду.  

Народна библиотека у Бабушници основана је при Народном универзитету 1961. године, потом 
прелази под окриље Дома културе, да би се 1998. године одвојила од кровне установе и постала 
самостално правно лице. 

Народна библиотека Вук Караџић у Белој Паланци основана је 1948. године  при Центру за 
културу, али од 1987. године је самостална установа смештена у наменски грађеном објекту.  

Почеци библиотечке делатности у Димитровграду датирају из 1889. године када је од стране 
Глумачког друштва утемељеног годину дана раније основана библиотека. Тадашњу библиотеку 
финансира Министарство просвете државе Бугарске која велику пажњу посвећује развоју културе у овим 
крајевима. У том периоду издавачка делатност је била веома развијена. Међутим, Нејским мировним 
уговором којим је завршен Први светски рат 1919. године, а који је закључен између земаља Антанте и 
поражене Бугарске, 1920. године библиотечки фонд сели се у бугарски град Драгоман, а касније у 
Софију. Царибродска омладина 1928. године оснива библиотеку при Нижој грађанској школи. Од 1941. 
године Цариброд је поново под управом Бугарске и све до 1944. године функционише библиотека Отац 
Паисиј, да би 1945. године након рушења фашистичке власти била основана библиотека Христо 
Смирненски која 1950. године улази у састав новооснованог Дома културе. Народна библиотека у 
Димитровграду постаје самостална установа 1998. године, а 2004. године добија назив по књижевном 
ствараоцу из тог краја Детку Петрову.     
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Табела 19: Подаци о оснивању библиотека 

Назив установе 
Општина  
оснивач 

Година 
оснивања 

Народна библиотека Пирот Пирот 1947 

Народна библиотека Бабушница Бабушница 1998 

Народна библиотека Вук Караџић Бела Паланка 1987 

Народна библиотека Детко Петров Димитровград 1998 

   
 Просторни капацитети  

Димитровградска библиотека се једина налази у простору уступљеном на коришћење од стране 
општине. Библиотеке у Бабушници и Белој Паланци користе простор који је у власништву установе, а 
Пиротска библиотека се једина налази у два објекта од којих је један у власништву установе, а један 
изнајмљен.   

Највећим простором од три библиотеке располаже пиротска библиотека, затим димитровградска, 
па белопаланачка, док у најмањем простору свој рад организује библиотека у Бабушници.  

Када је реч о простору за читаоце, све библиотеке, изузев белопаланачке, имају по једну 
читаоницу, а највећим бројем места располаже матична библиотека у Пироту. Библиотека у Белој 
Паланци планира читаоницу са осам места уз доступност интернета. Међутим, због пукотине на 
међуспратној конструкцији, уочене 2008. године, поткровље зграде у којем је планирана читаоница је 
статички несигурно, па је план за сада немогуће реализовати.   

Додатни простор за програме које организује, једино нема пиротска библиотека која у ту сврху 
користи простор читаонице на позајмном одељењу. Библиотека у Бабушници располаже додатним 
изложбеним простором од 36 м

2
, а библиотека у димитровграду има додатних 70 м

2
 за своје програмске 

активности. Библиотека у Белој Палнци једина уопште не располаже простором за програме, већ га по 
потреби обезбеђује кроз сарадњу са Центром за културу.  
  
Табела 20: Основни подаци о простору библиотека 

Назив установе 
Површина 
простора 

Број 
читаоница  

Број места у 
читаоницама 

Број простора 
за програме 

Површина 
простора за 

програме 

Број места за 
седење у сали 

за програме 

Народна библиотека 
Пирот 

600 м
2
 1 40 

користи се 
читаоница 

100 м
2
 40 

Народна библиотека 
Бабушница 

112 м
2
  1 12 1 36 м

2
 12 

Народна библиотека 
Вук Караџић 

Бела Паланка 
320 м

2
  Не постоји / Не постоји / / 

Народна библиотека 
Детко Петров 
Димитровград  

330 м
2
  1 15 1 70 м

2
 50 

 
 Фонд, програми и корисници 

Када је реч фонду, највећи број публикација има матична библиотека Округа у Пироту, док су 
библиотеке у Бабушници и Димитровграду готово изједначене по броју публикација. Најбогатији фонд 
стране књиге очекивано има библиотека у Димитровграду због већинског бугарског становништва и 
неговања бугарске културе. Најразноврснији фонд стране књига има пиротска библиотека која располаже 
издањима на енглеском (699), француском (284), руском (177), немачком (84) и бугарском језику (77), али 
и димитровградска која има 57 издања на енглеском, 32 на француском, 186 на руском, 63 на немачком и 
9.468 издања на бугарском језику.    

Библиотеке у Бабушници и Белој Паланци Заводу нису доставиле податке о структури фонда. Од 
две преостале библиотеке (пиротска и димитровградска) структура фонда показује да далеко већи удео 
стручне и научне, али и дечје књиге има пиротска библиотека. Наиме, више од 80% публикација у фонду 
димитровградске библиотеке заузима белетристика, док свега 2,3% чини стручна и научна књига. Са 
друге стране, више од петине фонда пиротске библиотеке чини стручна и научна књига.   

Књиге за особе са инвалидитетом нити штампана и ЦД издања за слепе и слабовиде нема 
ниједна библиотека Пиротског округа. Такође, ниједна библиотека Пиротског не наводи да је започела 
процес дигитализације. 
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 Приказ 16: Број књига у библиотека Пиротског округа и њихова језичка структура 

 
  
Приказ 17: Структура фонда у библиотекама Пиротског округа (искључујући библиотеке у Белој 
Паланци и Бабушници које Заводу нису доставиле тражене податке) 
 

 
 

Према броју набављених издања у три посматране године (2007-2009) пиротска библиотека 
налази се на првом месту, затим следи димитровградска, па белопаланачка и бабушничка библиотека. 
Пиротска библиотека набавила је око 3.500 издања више од димитровградске библиотеке и око два пута 
више публикација од библиотека у Бабушници и Белој Паланци.   
 
Табела 21: Подаци о броју набављених публикација у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе 
Број набављених публикација 

Укупно 
2007 2008 2009 

Народна библиотека Пирот 2.679 3.231 2.731 8.641 

Народна библиотека Бабушница 916 1.183 880 3.527 

Народна библиотека Вук Караџић, Бела Паланка 1.235 1.507 1.255 3.997 

Народна библиотека Детко Петров, Димитровград  2.247 1.429 1.428 5.104 

  

Податке о вредности откупа који организује Министарство културе Заводу су доставиле једино 
пиротска и белопаланачка библиотека. Општина која највише издваја за допуну фонда своје библиотеке 
је Пирот, па Димитровград, и на крају Бабушница, док Бела Паланка не издаваја средства за набавку 
књига.   
 
Табела 22а: Подаци о средствима за набавку књига 

Установа 

Го
д

ин
а Средства од општине/ 

града 
Средства 

Министарства културе 
Број откупљених књига 

од средстава града и 
Министарства културе евра динара евра динара 

Народна библиотека 
Пирот 

2007 / / 11.380,66 910.000,00 2.129 

2008 6.951,09 566.040,00 11.172,91 909.830,00 2.587 

2009 4.258,46 400.000,00 8.515,94 799.908,00 2.145 

Народна библиотека 
Бабушница 

2007 1.900,95 152.000 Н.п. Н.п. 317 (само општина) 

2008 1.142,06 93.000 Н.п. Н.п. 149 (само општина) 

2009 628,12 59.000 Н.п. Н.п. 182 (само општина) 

Народна библиотека 
Вук Караџић, Бела 

Баланка 

2007 / / 4.439,71 355.000,00 1.235 

2008 / / 4.912,09 400.000,00 1.507 

2009 / / 3.342,89 314.000,00 1.255 

*н.п. - нема података 
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Табела 22б: Подаци о средствима за набавку књига 

Установа 

Го
д

ин
а Средства од општине/ 

града 
Средства 

Министарства културе 
Број откупљених књига 

од средстава града и 
Министарства културе евра динара евра динара 

Народна библиотека 
Детко Петров, 
Димитровград 

2007 2.019,03 161.442,00 Н.п. Н.п. 1.464 (само општина) 

2008 853,24 69.481,00 Н.п. Н.п. 1.080 (само општина) 

2009 1.171,38 110.029,00 Н.п. Н.п. 981 (само општина) 

*н.п. - нема података 
 

Највећи број чланова међу библиотекама Пиротског округа има матична установа која има 
двоструко више чланова него библиотека у Димитровграду која је према броју чланова на другој позицији, 
али и три пута више од бабушничке и белопаланачке библиотеке. У три библиотеке најбројнији су 
најмлађи грађани, док су у Белој Паланци најбројнији одрасли.  У свим библиотекама најмање међу 
члановима има студената.   
   

Табела 23: Број корисника библиотека у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе Год. 
Деца до 14 

година 
Ученици средњих 

школа 
Студенти Одрасли 

Укупно по 
години 

Народна библиотека  
Пирот 

2007 863 162 78 370 1.473 

2008 803 179 69 345 1.396 

2009 750 170 65 377 1.362 

Народна библиотека 
Бабушница 

2007 375 78 38 30 521 

2008 271 82 19 75 447 

2009 268 66 23 90 447 

Библиотека Вук 
Караџић, 

Бела Паланка 

2007 83 116 28 223 450 

2008 67 98 16 167 348 

2009 59 95 13 173 340 

Народна библиотека 
Детко Петров, 
Димитровград 

2007 282 107 46 123 558 

2008 326 108 42 124 600 

2009 358 96 40 133 627 

 

Тенденција кретања броја чланова у библиотекама показује да број чланова у три посматране 
године расте једино у библиотеци у Димитровграду. У пиротској и белопаланачкој библиотеци број 
чланова је у константном паду, док је у Бабушници број чланова након пада у 2008, остао на истом нивоу 
у 2009. години.    

 

Приказ 18: Тенденција кретања чланова библиотека у периоду од 2007. до 2009. године  

 
 

 Када се сагледа удео локалног ставновништва међу корисницима библиотеке добија се другачија 
слика у поретку општина него када се посматрају апсолутни бројеви. Може се рећи да су генерално 
становници Пиротског округа слабо активни у читању књига које позајмљују из својих библиотечких 
установа. Интересантно је да се према том показатељу Пирот налази на последњем месту међу 
посматраним библиотекама, а Димитровград на првом са 5,3% становништва, корисника библиотеке.  
 

Приказ 19: Рангирање општина/града према проценту локалног становништа који су 2009. године 
корисници библиотеке   
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Поред редовних библиотечких активности, све библиотеке Пиротског округа организују додатне 
програме за публику: књижевне вечери, изложбе, предавања, трибине, радионице... Поред тога, 
библиотека у Пироту организује стручне скупове и семинаре. Такође, димитровградска библиотека 
наводи да се већ 10 година у њеној организацији одржава програм Песничка радионица три пута 
недељно, а коју нису навели у прегледу програма. Највећи број програма организује пиротска 
библиотека, али њихов број незнатно опада у посматраном периоду (2007-2009). И остале библиотеке 
бележе пад броја програма у 2009. у односу на претходне године.  
 
Табела 24: Број пратећих програма у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе 
Укупан број програма по годинама 

2007 2008 2009 

Народна библиотека Пирот 31 30 28 

Народна библиотека Бабушница 13 16 9 

Народна библиотека Вук Караџић, Бела Паланка 8 10 6 

Народна библиотека Детко Петров, Димитровград 17 20 12 

  
Структура програма које библиотеке уприличавају за своје кориснике и посетиоце је таква да све 

библиотеке у току године организују највећи број књижевних вечери. У библиотекама у Пироту и 
Димитровграду најређе се организују трибине, дебате и предавања, у Бабушници радионички садржаји. 
Библиотека у Белој Паланци због недостатка простора за програме организује једино књижевне вечери, 
понеку трибину и редовно ликовну колонију у Сићеву која је праћена изложбом. Иначе је активна у 
издавачкој делатности (издају до две књиге годишње и зборник једном годишње). До пре две године 
редовно је организовала два пута годишње изложбе књига. Треба још поменути да библиотеке у 
Димитровграду и Белој Паланци воде бригу и о музејским завичајним збиркама. Прикупљање музеалија 
Димитровграда започето је 60-их година, а тренутно збирка броји око 1.800 предмета и смештена је у 
просторији библиотеке где ради и археолошко-етнографска секција кроз коју је до сада прошло више од 
150 средњошколаца. Белопаланачка библиотека води бриигу о око 2.500 музеолошких предмета.  
   
Приказ 20: Број пратећих програма библиотека према врсти садржаја  
 

 

 

 
 

 

2007 

2008 

2009 

15 

15 

10 

4 

3 

3 4 

2 

2 

2 

6 

5 

6 

4 

5 

3 

2007 

2008 

2009 

6 

7 

4 

3 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2007 

2008 

2009 

5 

6 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2007 

2008 

2009 

9 

10 

7 

2 

4 

1 1 

3 

2 

1 

3 

4 

2 

књижевне вечери изложбе предавања трибине,дебате радионице остали садржаји 



21 
 

Две од четири библиотеке Пиротског округа имају чланство у библиотечкој електронској мрежи 
Кобис (Cobiss) – пиротска и димитровградска. У библиотеци општине Бабушница не постоје компјутери 
који су доступни корисницима, у Белој Паланци корисницима су доступна два, а у Димитровграду  и 
Пироту постоји по један рачунар који се користи у ту сврху. 
 Чланарине у библиотекама крећу се од 200 до 400 динара на годишњем нивоу. Библиотеке имају 
различито радно време. Најкраће је за чланове отворена бабушничка библиотека. Пиротска је једина 
отворена током целог дана и једина која ради суботом. За своје програме ниједна библиотека не 
наплаћује улазнице. 
 

Табела 25: Чланарина и рад са корисницима 

Назив установе 
Чланарина 

Радно време  
редовна попусти 

Народна библиотека  
Пирот 

400 дин. 
300 дин. за школску децу, не плаћају деца предшколског 

узраста и социјално угрожена лица 

Радним данима:  
7:30-19ч 

Суботом: 7:30-13ч 

Народна библиотека  
Бабушница 

200 дин. 300 дин. за децу,  ђаке, студенте, 350 дин. за пензионере  
Радним данима: 

6:30-14:30 ч 

Народна библиотека 
Вук Караџић,  
Бела Паланка 

300 дин. Не постоје попусти 
Радним данима: 

7-19ч 
прва субота у месецу 7-15ч 

Народна библиотека  
Детко Петров, 
Димитровград 

200 дин. 
150 дин.за ђаке и студенте, бесплатно за децу, прваке и 

штићенике Дома за старе 
Радним данима 

8-17ч 

 

Када је реч о евалуацији програма, све библиотеке раде годишње евалуације било кроз лични 
контакт, било уз помоћ годишњих извештаја, а пиротска библиотека и анкетама. Пиротска и 
димитровградска библиотека истражују потребе корисника анкетним путем, док белопаланачка установа 
то чини континуирано у личном контакту за читаоцима. Пиротска установа је истраживање последњи пут 
радила 2008, а библиотека општине Димитровград 2009. године. Библиотеке у Бабушници и Белој 
Паланци не документује своје активности, док библиотечке установе у Пироту и Димитровграду то чине 
путем архиве и пресклипинга.  
 

 Сарадња 
Све библиотеке Пиротског округа сарађују у техничком погледу са матичном библиотеком у 

Пироту. Најужу мрежу сарадње имају библиотеке у Бабушници и Белој Паланци. Међународну сарадњу 
остварује једино библиотека у Димитровграду. Сарадњу са локалним медијима остварују све библиотеке, 
а  понекад је проширују са медијима у Пироту (бабушничка, димитровградска) и Нишу (димитровградска 
библиотека)  
 

Табела 26а: Сарадња са другим актерима у култури  

Установа 

Ниво сарадње 

Тип сарадње Локални 
ниво 

Регионални 
ниво 

Национални ниво  
Међународни 

ниво 
Сарадња са 

центром округа 

Народна 
библио-

тека 
Пирот  

Све локалне 
установе 
културе 

Све 
библиотеке у 

региону 

Народна библиотека 
Србије, члан је Заједнице 

матичних библиотека и 
Библиотекарског друштва 

Србије  

Не остварују 
сарадњу 

Пирот је центар 
округа 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на  
  пројектима/   
  програмима 

Народна 
библио-

тека 
Бабушница  

Дом културе, 
школе 

Народна 
библиотека 

Пирот 
Не остварују сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Народна 
библиотека 

Пирот 

- сарадња на     
  организацији      
  догађаја 
-сарадња на  
  пројектима/   
  програмима 

Н.Б. Вук 
Караџић 

Б.Паланка 

Центар за 
културу 

Библиотеке у 
Пиротском 

округу 
Не остварују сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Народна 
библиотека 

Пирот 

-логистичка 
- сарадња на     
  организацији      
  догађаја 
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Табела 26б: Сарадња са другим актерима у култури  

Установа 

Ниво сарадње 

Тип сарадње Локални 
ниво 

Регионални 
ниво 

Национални ниво  
Међународни 

ниво 
Сарадња са 

центром округа 

Н.Б. Детко 
Петров 

Димитровг
рад 

Центар за 
културу 

Библиотеке у 
Пиротском 

округу 

Библиотеке у Прокупљу, 
Нишу, Чачку, Лазаревцу, 

Бору 

Библиотеке из 
Софије, 
Шумена, 
Сливена 

Народна 
библиотека 
Пирот, Музеј 
Понишавља 

-логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на  
  пројектима/   
  програмима 

 

 Кадрови 
Међу библиотекама Пиротског округа највише запослених има матична библиотека у Пироту, па 

библиотека у Белој Паланци с тим да је од кадрова један задужен за музејску делатност и поставку која 
се налази при Библиотеци. Најмање запослених има библиотека у Бабушници, али треба имати у виду 
да и библиотека у Димитровграду запошљава једну особу која је задужена за послове око музејске 
поставке, тако да је број оних који раде у библиотечкој делатности исти као у Бабушници. 
 

Приказ 21: Број запослених у библиотекама Пиротског округа 

 
 Старосна структура показује да кадрова до 30 година у библиотекама Пиротског округа нема, а да 
су најбројнији кадрови између 40 и 59 година старости. Библиотека са најмањом просечном старошћу у 
округу од 48 година је пиротска. Најстарији кадар има библиотека у Белој Паланци – 55 година.  

Полна структура показује да су у библиотекама општина Пирот и Димитровград бројније жене које 
чине две трећине кадра у Димитровграду, а преко 80% у Пироту. Са друге стране, четворо од петоро 
запослених у  библиотеци општине Бабушница и петоро од седморо у библиотеци беле Паланке су 
припадници мушког пола.  

 

Табела 27: Просечна старост запослених у установама 

Назив установе Просечна старост запослених 

Народна библиотека Пирот 48 

Народна библиотека Бабушница 51 

Народна библиотека Вук Караџић, Бела Паланка 55 

Народна библиотека Детко Петров, Димитровград 50 

 

Приказ 22: Полна структура и број припадника мушког и женског пола у установама 

 
Приказ 23: Старосна структура кадрова у установама 
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 Када је о образовној структури реч, више и високообразовани су бројнији у библиотекама у 
Пироту и Димитровграду док су у библиотеци у Бабушници бројнији средњеобразовани. Кадрови са 
завршеном само основном школом су малобројни – по један у библиотекама у Пироту, Белој Паланци и 
Димитровграду док их у библиотеци Бабушнице нема.  
 
Приказ 24: Образовна структура и број кадрова према стручној спреми у установама 

 
  

Што се срадника тиче, библиотеке у Димитровграду, Белој Паланци и Бабушници не ангажују ни 
хонорарне сараднике, нити волонтере и истичу да немају потребу за таквим обликом ангажовања 
радника. Са друге стране пиротска библиотека ангажује хонорарне сараднике, али не наводи у ком броју, 
и шест волонтера. Треба нагласити да пиротска библиотека истиче потребу за још већим бројем 
волонтера који би радили на пословиома организације психолошких, еколошких и сличних радионица за 
најмлађе, информатичком описмењавању старијих категорија корисника, обуку самих радника за рад са 
особама са инвалидитетом, као и на пословима доставе књига на кућну адресу, дизајна и графике.   
 

 Буџет 
Библиотеке се највећим делом финансирају из општинског буџета. Установе са незнатним 

учешћем Републике у буџету су пиротска и димитровградска. Мали део буџета библиотеке успевају да 
обезбеде сопственим приходима чији удео се креће од 1,5% до 3%. Једино библиотека у Белој Паланци 
успева да незнатни део срестава прикупи из других извора финансирања као што су донације, 
спонзорства, фондови.  
 
Приказ 25: Извори финансирања установа у 2008. и 2009. години 

 
 
Према броју запослених и броју програма и свом матичном статусу, очекивано највећи укупан 

буџет, као и средства за програме, и у 2008. и у 2009. години имала је библиотека у Пироту, док 
најмањим средствима располаже библиотека у Бабушници. Средства за програме у пиротској 
библиотеци већа су  и до 18 пута у односу на друге библиотеке у округу.  
 Пораст буџета у две посматране године није забележила ниједна библиотека, а највећи пад 
буџета у 2009. години у односу на претходну, имала је димитровградска библиотека за 22%, затим 
пиротска за 19,1%, па бабушничка за 14,9%, и на крају белопаланачка за 7,1%.  
 

Табела 28а: Висина и расподела буџета библиотека у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Народна 

библиотека Пирот 

2008. 
179.918,73 евра 126.030,73 евра 42.660,75 евра 11.227,25 евра 

14.651.099,00 дин. 10.262.909,00 дин. 3.473.942,00 дин. 914.255,00 дин. 

2009. 
145.615,32 евра 118.247,85 евра 19.984,30 евра 7.383,17 евра 

13.677.748,00 дин. 11.107.103,00 дин. 1.877.139,00 дин. 693.506,00 дин. 
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Табела 28б: Висина и расподела буџета библиотека у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Народна 
библиотека 
Бабушница 

2008. 
48.617,10 евра 42.366,47 евра 5.710,30 евра 540,33 евра 

3.959.000,00 дин. 3.450.000,00 дин. 465.000,00 дин. 44.000,00 дин. 

2009. 
41.370,93 евра 36.888,90 евра 3.428,06 евра 1.053,97 евра 

3.886.000,00 дин. 3.465.000,00 дин. 322.000,00 дин. 99.000,00 дин. 

Народна 

библиотека Вук 

Караџић, Бела 

Паланка 

2008. 
62.738,39 евра 50.140,12 евра 4.789,28 евра 7.808,99 евра 

5.108.900,00 дин. 4.083.000,00 дин. 390.000,00 дин. 635.900,00 дин. 

2009. 
58.277,01 евра 44.277,32 евра 6.366,40 евра 7.633,29 евра 

5..474.000,00 дин. 4.159.000,00 дин. 598.000,00 дин. 717.000,00 дин. 

Народна 
библиотека Детко 

Петров, 
Димитровград 

2008. 
65.169,03 е,вра 51.067,78 евра 13.487,24 евра 614,01 евра 

5.306.831,00 дин. 4.158.541,00 дин. 1.098.290,00 дин. 50.000,00 дин. 

2009. 
50.860,99 евра 42.984,90 евра 6.172,70 евра 1.703,39 евра 

4.777.408,00 дин. 4.037.602,00 дин. 579.806,00 дин. 160.000,00 дин. 

  

Једино библиотека у Белој Паланци издваја из свог буџета више средстава за програме него за 
текуће трошкове. У свим осталим библиотекама Пиротског округа највећи део буџета установе одлази на 
зараде запослених, а најмање на програме установа. Највећи удео програма у буџету има белопаланачка 
(12-13%), па пиротска библиотека (5-6%), а најмањи у 2008. години библиотека у Димитровграду (0,9%), а 
у 2009. години у Бабушници (2,6%).  
 

Приказ 26: Структура буџета библиотека у 2008. и 2009. години (изузимајући библиотеку у Белој 
Паланци која није доставила податке) 

 
 

Када је реч о инвестиционим улагањима, од 2007. године у своју библиотеку уложила је једино 
општина Бабушница средства за куповину опреме. Белопаланачка библиотека је 2007. године добила 
значајнија средства од Републике. 
 

Табела 29: Последња инвестициона улагања у библиотеке Пиротског округа 

 Тип инвестиције Финансијер Година 
Износ у 
еврима 

Износ у 
динарима 

Народна библиотека 
Бабушница 

Набавка опреме 
Општина 

Бабушница 
2007-2009. 916,48 78.000,00 

Н.Б. Бук Караџић, 
Б.Паланка 

Санација плоче 
Министарство 

културе 
2007 17.508,71 1.400.000,00 

 

Потребе за инвестицијама, међутим, имају и остале библиотеке.  
  Пиротска библиотека као приоритетно улагање наводи реконтрукцију објеката у којима је 
смештена, а процена потребних средстава је око 40.000,00 евра. 
 Библиотека у Белој Паланци као приортитет наводи санацију пукотине на међуспратној 
конструкцији због које је спрат статички несигуран и ван употребе, али и решавање проблема грејања и 
адаптацију поткровља и претварање тог дела библиотеке у дечје одељење, читаоницу и простор за 
програме. Вредност инвестиције је око 6.000.000,00 динара (60.000,00 евра). 
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 Димитровградска библиотека истиче неопходност увођења централног грејања, а средства која су 
потребна за тај посао износе око 1.500.000,00 динара (око 15.000,00 евра).Библиотека општине 
Бабушница не наводи приоритетне инвестиције.  
 

 Проблеми 
Када су проблеми у питању, пиротска библиотека истиче веома сложен проблем. Наиме, 

библиотека у Пироту је једина смештена у два објекта од којих је један делимично прилагођен 
активностима библиотеке (Дом војске) где се налази већина служби. Међутим, други објекат је влажан и 
девастиран, а у њему се налазе позајмно одељење за одрасле и читаоница која се користи као сала за 
програме. Стога је неопходно урадити реконструкцију и адаптацију простора и то на начин да се 
обезбеди приступ особама са инвалидитетом. Истовремено је неопходно решити и имовинско-правна 
питања у вези са објектом Дома војске како би биле омогућене све планиране промене. Посебан проблем 
је немање могућности опслуживања огранака у којима не постоји ниједан стационирани објекат, па се 
јавља потреба за библиобусом. Димитровградска библиотека такође истиче проблем са простором, јер 
јој недостаје простор за музејску збирку. Стога се истиче потреба за измештањем месне заједнице како 
би се обезбедио још један депо за књиге, али и да се оспособи објекат који је иначе намењен за музејску 
делатност.     

Интересантно је да финансијске тешкоће истиче само библиотека у Бабушници.   
Библиотека у Пироту истиче проблем застарелости полица за књиге, у Белој Паланци грејања, у 

Бабушници је потребан рачунар, док установа у Димитровграду не истиче проблем техничке 
опремљености.  

Потребу за стручним кадровима истичу библиотеке у Пироту и Димитровграду, док библиотека у 
Бабушници наводи да има кадровских проблема, али не и у ком смислу.   

Програмски проблеми су у Пироту и Белој Паланци највише у вези са просторним капацитетима. 
 
Табела 30а: Проблеми библиотека Пиротског округа   

Установа Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Народна 
библиотека

Пирот 

Неадекватан простор и 
смештеност у два 

објекта што отежава рад, 
а један од простора је у 

врло ложем стању, 
влажан је и девастиран. 
додатни проблем је што 

библиотека нема ни 
један стационарни 

библиотечки огранак у 
насељеним местима са 
преко 1.000 становника, 
а тавих места је пет, па 

се јавља потреба за 
Библиобусом   

Нема проблема 

Потребна је 
замена 

библиотечког 
инвентара зј 

полица које су у 
јако лошем стању, 
иако је техничка 
опремљеност на 
завидном нивоу. 

Потребан је и 
Библиобус 

Истиче се потреба за 
информатичарем 
библиотекаром и 

инжењером 
електротехнике. 

Додатни проблем је 
неусклађеност 

Закона о образовању 
са Законом о 
библиотечкој 

делатности што 
онемогућава да се 

трима радницама са 
завршеном високом 
струковном школом 
дефинише статус. 

Постоји потреба за 
оснивањем 

библиотеке за младе 
и прилагођавање 

библиотеке особама 
са инвалидитетом, 

али то не дозвољава 
садашњи простор 

Дома војске у којем је 
библиотека 

смештена, а чека се 
на решавање 

имовинско-правних 
односа како би се 

омогућиле промене 

Народна 
библиотека 
Бабушница 

Простор је неадекватан, 
библиотека није 

издељена, апотребно је 
организовати дечје и 
завичајно одељење. 

Недовољно 
средстава за 

програме и књиге 

Постоји потреба 
за још једним 

рачунаром 

Постоји потреба за 
још једним стручним 

радником који би 
радио на обради 

књига 

Проблеми су у вези са 
финансијским 
средствима 

Народна 
библиотека 

Вук 
Караџић, 

Бела 
Паланка 

Постоји пукотина на 
међуспратној 

конструкцији коју треба 
санирати, али и 

реновирати поткровље 
за потребе дечјег 

одељења, програма и 
читаонице. Вредност 

посла је око 4.000.000,00 
динара 

Проблеми су у 
вези са 

простором и 
системом 
грејања 

Проблем је 
грејање на струју 

па је потребно 
увести други 

систем грејања  

Потребна је 
едукација за 

умрежавање и рад у 
КОБИС-у, али и 
информатичар.  

Проблеми су у у вези 
са недостатком 

простора 
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Табела 30б: Проблеми библиотека Пиротског округа   

Установа Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Народна 
библиотека 

Детко 
Петров, 

Димитров-
град 

Недостатак простора за 
музејску збирку, те се 

јавља потреба да 
оснивач оспособи зграду 

намењену за музеј 

Нема проблема Нема проблема 

Истиче се потреба за 
библиотекаром и 

сарадником за 
издаваштво и за  
историчарем и 

етнологом  

Нема проблема 

 

 Музеј Пиротског округа 
 

У Пиротском округу налази се један музеј који функционише као самостална установа – Музеј 
Понишавља у Пироту који је територијално надлежан за све општине Пиротског округа. Основан је 1947. 
године и у почетку је носио назив Народни музеј, па након тога Етнографски музеј да би 1973. године 
добио данашњи назив Музеј Понишавља. Музеј је смештен у Кући породице Христић тј. Конаку Малог 
Христе која датира из 1848. године и споменик је културе од изузетног значаја.    

Ипак треба истаћи да општине Бела Паланка и Димитровград имају своје завичајне збирке при 
библиотечким установама. Белопаланачка збирка је нешто мање уређена од димитровградске где је у 
плану и оспособљавање објекта за смештај музеалија. Прикупљање музеалија Димитровграда започето 
је 60-их година, а тренутно збирка броји око 1.800 предмета и смештена је у просторији библиотеке. О 
музејској збирци општине Димитровград бригу води дипломирани археолог запослен у Народној 
библиотеци Детко Петров.При библиотеци у Белој Паланци такође је запослена особа која се бави 
музејском делатношћу и води бригу о око 2.500 предмета, а постоји и идеја да се једна стара кућа у 
општини откупи и претвори у музеј, али за сада ништа конкретно није покренуто по том питању. На 
подручју Беле Паланке налазе се археолошки остаци Ремесијане као културно добро изузезног значаја 
што је још један разлог за бољу организацију музејске делатности у овом месту.  
 
Табела 31: Подаци о оснивању музеја и броју објеката које музеј користи 

Назив установе 
Општина  
оснивач 

Година 
оснивања 

Број објеката које музеј користи 

Музеј Понишавља Пирот 1947. 6 

   
 Просторни капацитети  

Објекти које пиротски музеј користи налазе се у власништву Установе. Музеј Понишавља своје 
активности обавља у шест објеката: Пиротски град, зидано војно утврђење из 14. века подигнуто уз десну 
обалу Бистрице, Кућа породице Христић у којем се налази поставка музеја а која датира с краја 19. века 
(1848. година) и пратећи објекти у дворишту музеја: канцеларије и продавница Музеја, галерија, 
радионице са фото-лабораторијом.      

Музеј, поред објеката располаже и простором на отвореном тј. двориштем од око 400 м
2
 у којем 

организује читав низ програма. Затворени простор који се користи за програме је галерија музеја од 20 м
2
  

Рад музеја олакшава и постојање конзерваторске радионице.  
 

Табела 32: Основни подаци о просторима у оквиру којих музеји организују делатност 

Назив установе 
Површина 
простора  

Број 
депоа  

Површина 
депоа 

Број 
затворених 
простора за 

програме  

Површина 
простора за 

програме 

Број места 
за седење 
у сали за 
програме 

Музеј Понишавља 609 м
2
 4 68 м

2
 1 20 м

2
 / 

 
 Фонд, програми и корисници 

Када је реч о броју предмета, Музеј располаже фондом од 10.881 музеалије. Највећи део фонда 
чини нумизматичка збирка (нешто више од 40%), а најмање музеалија је у оквиру збирке оружја и војне 
опреме (1,6%).  

Када је реч о обради и конзервацији предмета, Музеј Понишавља у Пироту има 59,5% обрађених 
предмета тј. све збирке изузев нумизматичке су обрађене. Када је у питању конзервација, у пиротсдком 
музеју је конзервирано 8,7% предмета који подлежу конзервацији. Када се заштита предмета сагледа по 
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збиркама, у Музеју Понишавља са највећим уделом конзервираних предмета је нумизматичка збирка у 
оквиру које су конзервирани сви предмети који подлежу конзервацији, а затим археолошка у оквиру које 
је заштићено 63% музеалија.  

 

Табела 33 и приказ 27: Број предмета према збиркама и структура фонда музеја Пиротског округа  

 

 
Музеј Понишавља има сталну поставку која датира из 1980. године. Пре отварања прве поставке 

комплексног типа 1956. године грађа се сакупљала по старим кафанама, а 1980. године формирана је 
последња поставка која и данас краси музеј. Цена обиласка сталне поставке је 50,00 динара. 

  
Табела 34: Отвореност  посетиоцима 

Назив установе 

Цене улазница 

Радно време  
Стална поставка 

Изложбе и 
програми 

Музеј Понишавља,  
Пирот 

50,00 дин. бесплатно 
Радним данима: 8-15ч 

Суботом: 10-14 ч; Недељом по најави 

 
 Музеј поред редовне делатности, организује и програме. Најбројнији програми су изложбе, како из 
фондова музеја тако и ликовног карактера. Поред изложби, музеј организује предавања из локалне 
историје на која долазе ученици, трибине, и радионице из области ахеологије, примењене и ликовне 
уметности, ћилимарства и слично.  Музеј повремено организује промоције књига и то углавном својих 
издања јер музеј негује издаваштво локалних уметника. Установа уприличава и концерте, музичко-
сценске садржаје, а оно по чему је специфична јесте манифестација седенће коју организује у току лета 
на којој се окупљају стари и млади Пироћанци и евоцирају успомене и приче о старом Пироту на тај 
начин преносећи традицију.     
 

Приказ 28: Број пратећих програма музеја према врсти садржаја у музеју  

 
 

Када је у питању посећеност, број љубитеља музеја варира у три посматране године (2007-2009) 
и креће се између 8.000 и 10.000 посетилаца. 

 

Приказ 29: Тенденција кретања броја посетилаца музеја Пиротског округа  
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Када је реч о евалуацији програма и истраживању потреба корисника, Музеј наводи да то чини 
али не и на који начин, а  своје активности документују углавном преко архиве..     
 Иако Музеј Понишавља штампа брошуре, може се рећи да оне страним туристима нису од велике 
помоћи јер их Установа не штампа ни на једном страном језику. Музеј има сувенирницу од које 
обезбеђује 2% укупних прихода. 
 

 Сарадња 
Музеј има веома уску мрежу сарадње. Наиме, Музеј је повезан само са локалним установама 

културе и библиотеком у Димитровграду у оквиру које постоји музејска поставка. 
 Када је реч о сарадњи са медијима, Установа је остварује са локалним медијима и дописништвом 
Радио-телевизије Србије. 
 
Табела 35: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

М
у

з
е

ј 

П
о

н
и

ш
а

в
љ

а
, 

П
и

р
о

т
 

Локалне  
установе 
културе   

Библиотека у 
Димитровграду 

Не остварује 
сарадњу 

Не остварује 
сарадњу 

Пирот је центар 
округа 

-логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на    
  пројектима/ 
  програмима 

 
 Кадрови 

У Музеју Понишавља запослено је 15 особа међу којима доминирају припаднице женског пола.  
Старосна структура показује да запослених млађих од 30 година нема, а да највише има запослених 
старости између 50 и 59 година. Просечна старост запослених је 47,5 година 

Образовна структура показује да 2/3 запослених чине особе вишег и високог образовања, док 
само један запослени има завршену основну школу.   
 

Приказ 30: Полна, старосна и образовна структура запослених у музеју Пиротског округа 

  
Када је реч о сарадницима, музеју Пиротског округа помаже у раду један волонтер, док 

хонорарних сарадника нема.  
 

 Буџет 
Музеј Понишавља финансијски се највише ослања на локалну управу, али од сувенирнице успева 

да у буџету обезбеди 2-3% прихода. У 2008. Години у буџету је учествовала и Република, али је та 
подршка у 2009. години изостала. 

За програме музеј успев ада одвоји у просеку за две посматране године (2008-2009) око 12%. 
Ипак преко 80% укупног буџета установе утроши се на плате запослених  

  
Приказ 31: Извори финансирања и структура буџета установе у 2008. и 2009. години  
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У 2009. години Музеј Понишавља забележио је пад буџета за 13,7%, што је условило и пад удела 
програма у буџету за 55,6% у односу на 2008. годину.  

   
Табела 36: Висина и расподела буџета музеја у 2008. и 2009. години   

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Музеј Понишавља 

Пирот 

2008. 
144.636,37 евра 116.219,95 евра 5.612,06 евра 22.804,36 евра 

11.778.000,00 дин. 9.464.000,00 дин. 457.000,00 дин. 1.857.000,00 дин. 

2009. 
124.804,78 евра 109.421,01 евра 5.259,20 евра 10.124,49 евра 

11.723.000,00 дин. 10.278.000,00 дин. 494.000,00 дин. 951.000,00 дин. 

 

Када је о инвестицијама реч, Музеј наводи да их од 2007. године није било. Исто тако 
представници Установе не наводе приоритетне инвестиције. 
   

 Проблеми 
Када је о проблемима реч, највећи проблем је простор за похрањивање музеалија и неусловни 

депои које музеј сада користи (у један депо се излива канализација). Због тога је урађен пројекат 
надградње радионица за смештај библиотеке, канцеларија и депоа.  

Музеј истиче и проблеме са финансирањем јер уместо 951.000,00 динара у 2009. години за 
програме, истиче потребу за око 8.000.000,00 динара.  

Представници музеја истичу и потребу за информатичким унапређењем, али и адекватним 
полицама и опремом за депо.     
 

Табела 37: Проблеми музеја Пиротског округа   

Музеј Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Пирот 

Недостатак простора 
за депо. Гардероба 

се не налази у 
депоима већ је у 

поставци. Решење 
виде у реализацији 
пројекта надградње 
радионице и у том 
простору били би 
смештени депо, 

библиотека и 
канцеларије 

Недовољно 
средстава за 

програме и пројекте. 
Истиче се потреба за 
8.000.000,00 динара 

Постоји потреба за 
набавком рачунара, 
полица и опреме за 

депо 

Нема проблема  
Проблеми су у вези 

са простором и 
финансијама 

 

 Историјски архив  Пиротског округа 
 

Историјски архив надлежан за све четири општине Пиротског округа, са седиштем у Пироту, 
основан је 1956. године као архива среза Пирот која је након четири године укинута и основано Архивско 
одељење историјског архива у Нишу. У саставу нишког архива налази се све до 1992. године када се 
ставља под окриље Музеја Понишавља. Године 1997. Архив постаје самостална установа, али са 
великим просторним проблемима јер је била смештена у просторијама општине Пирот. Ипак, 2006. 
године, Архив добија нову наменски грађену зграду чија изградња је коштала преко 30.000.000,00 
динара,а обезбеђена је удруженим средствима Министарства културе, Европске агенције за 
реконструкцију и општине Пирот.  

          
 Просторни капацитети 

Нова зграда Историјског архива у власништву је Установе, укупне површине 850 м
2
 од чега је 500 

м
2
 депои, 20 м

2
 читаоница, а 330 м

2 
 заузима канцеларијски простор. 

         У Архиву не постоји простор за програмске активности.  
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 Фонд 
Архив закључно са 2009. годином, поседује 1.587 метара архивске од које је сређено свега 105 м, 

односно 6,6%. Архивску грађу чини 251 фондова и збирки које обухватају период од 1878. до 2008. 
године од чега је сређено 19 фондова и збирки, односно 7,6%. Број евидентираних регистратура у 2009. 
години је 230.         

Архив је почео са процесом микрофилмовања и дигитализације. Микрофилмовано је и 
дигитализовано 1% материјала 
 

Приказ 32: Однос сређене и несређене грађе Архива                                                                        

 
 

Приказ 33: Однос сређених и несређених фондова и збирки 

 
 

 Програми и корисници 
У периоду од 2007. до 2009. године, Архив је организовао само једну изложбу у оквиру своје 

програмске активности. С обзиром да нема простор за јавне програме, Архив остварује сарадњу са 
пиротском галеријом.   
         Архив у Пироту бави се и издавачком делатношћу која међутим није континуирана, па у 
послатране три године (2007-2009) Установа није издала ни једну публикацију. Архив нема свој часопис 
па текстове објављује у Пиротском зборнику и Архивском прегледу.   

У 2008. и 2009. години Архив је имао 144 истраживачких дана током којих су Установу посетила 
43 домаћа истраживача 

  
 Сарадња 

Архив сарађује са само са галеријом Чедомир Крстић у Пироту приликом организације 
изложбених програма. Не остварује сарадњу ни са једном више локалном установом културе. Члан је 
Друштва архивиста Србије, па остварује сарадњу и са другим архивима у земљи. 

 Када је о медијима реч, Архив остварује сарадњу са електорнским и штампаним локалним 
медијима у домену информисања.  
 

 Кадрови 
У Историјском архиву у Пироту у сталном радном односу је осам запослених, од којих у основној 

делатности ради њих седам или 87,5%. Полна структура је уједначена. 
        Кад је о образовној структури реч, у Архиву највише ради високообразованог кадра.  
        Када је реч о старосној структури, просек година запослених износи 55 година, преовлађује кадар 
од 50 до 59 година који чине половину запослених.  
 
Приказ 34: Полна, старосна и образовна структура запослених у Архиву 

       
 

Архив не ангажује хонорарне сараднике нити волонтере у свом раду, али истиче потребу за три 
волонтера који би учествовали у раду Установе. 
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 Буџет 
Архив је у 2008. и 2009. години највећим делом финансирала општина Пирот. Део средстава 

добија и од општина за које је надлежан, али су средства мала и нередовна. Укупан удео општинских 
средстава је у 2007. години износио свега 0,8% и то је обезбедила само општина Димитровград, да би 
током 2008. и 2009. године када су се у буџет Архива укључиле уз Димитровград општине Бабушница и 
Бела Паланка, тај удео порастао, али и даље не прелази 5% буџета Установе.  
 

Табела 38: Удео општина у буџету Архива у периоду од 2006. до 2008. године 

Назив општине 
Издвајање општина у % 

2007 2008 2009 

Бабушница / 0,8 1,4 

Бела Паланка / 0,9 1 

Димитровград 0,8 2,2 2,3 

УКУПНО 0,8 3,9 4,7 

 
Приказ 35: Извори финансирања и структура буџета Архива у 2008. и 2009. години 

                    
 

 Укупан буџет Архива је у 2009. години порастао у односу на претходну за 8,3% што се највише 
одразило кроз пораст материјалних трошкова и незнатно пораст средстава за програме.                     
 

Табела 39: Висина и расподела буџета Архива у 2008. и 2009. години  

Установа/ 
Општина 

Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Историјски архив 

Пирот 

2008. 
72.180,83 евра 59.748,69 евра 11.166,04 евра 1.266,10 евра 

5.877.815,00 дин. 4.865.443,00 дин. 909.271,00 дин. 103.101,00 дин. 

2009. 
78.717,03 евра 59.683,96 евра 17.406,45 евра 1.626,62 евра 

7.393.946,00 дин. 5.606.156,00 дин. 1.635.000,00 дин. 152.790,00 дин. 

 

Када је реч о инвестиционим улагањима, након изградње зграде, од 2007. године на овамо, није 
их било, нити Архив наводи потребу за хитним инвестиције. 

 
 Проблеми 

  Као највећи проблем, Архив види систем финансирања овог типа установа, те предлаже 
централизовано републичко финансирање ради увођења јединственог система заштите архивске грађе. 
Поред тога у Установи истичу потребу за још два стручњака (историчарем и правником). 

 
Табела 40: Проблеми архива Пиротског округа у Пироту  

Установа/ 
Град 

Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Историјски 
архив Пирот 

Нема проблема 

Истиче се потреба за 
јединственом заштитом 
грађе, те се предлаже 

републичко финансирање, 
а самим тим и увођење 

стандарда 

Нема проблема 

Истиче се потреба за 
још професором 

историје и 
дипломираним 

правником 

Нема проблема 
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 Галерија Пиротског округа 
 
Галерија општине Пирот основана је 1981. године као део тадашњег Центра за културу, али 1993. 

године постаје самостална установа која од 1999. године носи име Галерија Чедомир Крстић, према 
првом школованом сликару на ликовној сцени Пирота. У Галерији је смештен и легат поменутог уметника 
као стална поставка, а поред њега Установа располаже завичајном збирком  савремених сликара.  

 Пиротској јавности Галерија успева да обезбеди уживање у разним квалитетним изложбама, не 
само ликовног карактера, већ и изложбама ћилима, фотографија, археолошких предмета и другим 
излагачким програмима.   

У галерији се чува и врло богата документација, која обухвата хемеротеку, фонотеку, видеотеку и 
збирку каталога, чији писани, аудио и видео записи имају значај хронике културних дешавања у пиротској 
галерији, али и шире у оквиру пиротског округа. Редовне активности Галерије су годишња излагања 
Друштва ликовних уметника и педагога и Друштва ликовних уметника аматера Пирота, као и тријенална 
Мајска изложба уметника Пироћанаца. Поред изложби Галерија организује предавања, музичке и 
књижевне вечери, школе сликања, као и акцију осликавања мурала на фасадама пиротских зграда.  

 Иако веома значајна на културној мапи Пирота, галерија Чедомир Крстић није желела да 
сарађује са тимом Завода за проуачавање културног развитка, тако да није вођен ни разговор, а нити 
добијен упитник од поменуте установе. С обзиром на ту чињеницу највећи део текста који се налази пред 
вама преузет је са једне од интернет презентација општине Пирот (www.gradpirot.com). 

 Треба још поменути да се изложбене активности одвијају у свим општинама Пиротског округа, 
али не кроз самосталну излагачку установу, него у оквиру поливалентних центара Бабушнице, Беле 
Паланке и Димитровграда.   

 

 Позориштe Пиротског округа 
 

Једино професионално позориште Пиротског округа је Народно позориште у Пироту, али се 
позоришна активност округа одвија и у оквиру аматерског позоришта поливалентног центра у 
Димитровграду које има традицију дужу од једног века.  
 Народно позориште Пирот је репертоарског типа, основано пре 66 година. Иако се трагови 
позоришног живота могу наћи још крајем 19. века, све до 1944. године не постоји позоришна установа већ 
се та сценска делатност функционише у оквиру позоришних друштва и културно-уметничким друштвима. 
Септембра 1944. основана је Окружна културно-просветна екипа која је прерасла у Окружну дилетантску 
аматерску групу, а 1945. године у Окружно аматерско, па професионално позориште.  
 

 Просторни капацитети 
         Пиротско позориште користи око 400 м

2
 уступљеног простора у Дому културе Пирот и салу од 420 

м
2
 са гледалиштем од 380 места. Постоји идеја да за потребе позоришта град преузме Дом војске, али 

она још увек није реализована. Позориште је раније имало свој простор, зграду еснафа која је 1977. 
године страдала у земљотресу, па је установа са изградњом објекта Дома културе 1981. године, 
смештено у његове просторије где се и данас налази.    
  

 Програми и публика 
На годишњем нивоу Позориште изведе пет до шест премијера са већом окренутошћу ка 

савременом позоришном стваралаштву и домаћим ауторима. 
 

Приказ 36: Удео премијера према врсти дела које се обрађује 
 

 
 

У периоду од 2006. до 2009. године одиграно је укупно 188 представа. У сезони 2008/2009 
одигран је највећи број представа. 
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Приказ 37: Тенденција кретања броја изведених представа и премијера у периоду од 2006. до 2009. 
године  

 
У три посматране сезоне (2006-2009) позориште је имало 44 гостовања, а угостило је 35 

представа из других позоришта. Број гостујућих представа се из године у годину повећава, док број 
гостовања варира. 
 
Приказ 38: Број гостовања и гостујућих представа у последње четири сезоне 

 
 

Представе на гостовањима Позоришта у периоду од 2006. до 2009. године видело је 11.410 
гледалаца, односно 3.803 љубитеља позоришне уметности у просеку по сезони. Публике је у последње 
три сезоне у пиротском позоришту било три до четири пута више него на гостовањима. Наиме, број 
гледалаца у згради Дома културе био је 38.240 посетило, што је око 12.750 по сезони.  
 
Приказ 39: Број гледалаца у три анализиране сезоне 

 
 

 Поред тога што је стални стални учесник на позоришном фестивалу Јоаким Вујић,  Народно 
позориште Пирот је у 2011. и 2012. године организатор истог тако да ће се посећеност позоришта сигурно 
повећати за време фестивала, а самим тим повећаће се и годишња посећеност.  

Позориште велику пажњу посвећује неговању пиротског дијалекта у својим представама и тако 
доприноси очувању своје традиције. Представе на пиротском дијалекту и комедије су и најпосећенији 
садржаји. 

Сваке године Позориште организује и школу глуме за најмлађе, а активна је и омладинска сцена. 
 

 Кадрови 
Позориште има 21 стално запослених од којих 81% ради у основној делатности, односно у 

техничком сектору и глумачком ансамблу.     
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Приказ 40: Структура запослених према занимању у Народном позоришту у Пироту 

                                        
Полна структура указује да у Позоришту ради више мушкараца него жена, дом је глумачки 

ансамбл полно уједначен. 
 
Приказ 41: Полна структура запослених у Позоришту 
 

                      
 

         Када је старосна структура у питању, у укупној структури преовлађују запослени старости између 
50 и 59 година. Просек година свих запослених је 48 година. Када је само о глумцима реч, просек година 
је 38, а у старосној структури преовлађују запослени од 30 – 39 година. Запослених испод 30 година 
старости у Позоришту нема, а преко 60 година имају само њих двоје. 
  
Приказ 42: Старосна структура запослених у Позоришту                               

 
         Укупна образовна структура показује доминантност високообразованог кадра. Сви глумци су 
високообразовани. 
 
Приказ 43: Образовна структура запослених у Позоришту 

                                                               
Народно позориште Пирот не ангажује хонорарне сараднике нити волонтере у свом раду, али 

истиче потребу за пет до шест волонтера који би радили на курирским, техничким и маркетиншким 
пословима.    

  
 Сарадња 

Пиротско позориште сарађује са великим бројем позоришта у Србији, али остварује и 
међународну сарадњу са позориштима из суседне Бугарске. Као посебно значајну истиче размену 
представа са димитровградским Центром за културу. Такође, пиротско позориште са својим представама 
труди се да увек обиђе и околна места како би позоришни угођај пружио и публици изван Пирота.   
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Табела 41: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво 

Регионални 
ниво 

Национални 
ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

Н
а

р
о

д
н

о
 

п
о

з
о

р
и

ш
т
е

 П
и

р
о

т
 

Локалне 
установе културе 

Поливалентни 
центри у 

Димитровграду, 
Бабушници, 

Белој Паланци, 
Владичином 

Хану... 

Члан је 
Заједнице 

професионалних 
позоришта 

Србије, остварује 
сарадњу са 

великим бројем 
позоришта у 

Србији 

Позоришта у 
Бугарској 

Пирот је центар 
округа.  

- техничка 
- логистичка  
- сарадња на     
  организацији  
   догађаја 
 

 

 Буџет 
         Позориште се највећим делом финансира из буџета општине Пирот, али део буџета обезбеђује 
сопственим приходима. Не користи више ни један извор финансирања, као што су спонзорства, фондови, 
донације и слично. Такође, Позориште не добија средства из републичког буџета. 
  
Приказ 44: Извори финансирања и структура буџета Позоришта у 2008. и 2009. години 

                                       
 

 Највећи део буџета Позоришта користи се за плате запослених, док најмањи део, очекивано с 
обзиром на чињеницу да деле зграду са Домом културе, троши за текуће трошкове. Средства за 
програме чине петину буџета. У 2009. Години буџет позоришта опао је за 8,6 % у односу на претходну 
годину. 
                                       
Табела 42: Висина и расподела буџета Позоришта у 2008. и 2009. години  

Установа/ 
Општина 

Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Народно 

позориште Пирот 

2008. 
218.440,46 евра 170.326,58 евра 3.978,79 евра 44.135,09 евра 

17.788.000,00 дин. 13.870.000,00 дин. 324.000,00 дин. 3.594.000,00 дин. 

2009. 
199.636,54 евра 159.351,52 евра 1.905,66 евра 38.379,36 евра 

18.752.000,00 дин. 14.968.000,00 дин. 179.000,00 дин. 3.605.000,00 дин. 

   
Када је реч о последњим инвестиционим улагањима, она су, с обзиром на заједничко 

располагање простором, представљена у овом извештају у оквиру пиротског Дома културе.    
Приоритетна инвестициона улагања нису наведена. 

 
 Проблеми 

         Пиротско позориште наводи проблеме у свим областима. Простор којим располажу је недовољн 
па решење налазе у повраћају просторија које су користили до 1999. Године, а које су им одузете и дате 
на коришћење Телевизији Пирот. Техника није мењана од отварања Дома културе. Потреба за 
средствима сагледана је и кроз кадрове и кроз програме. Наиме, пиротском позоришту треба још 
глумаца, али и техничког особља. Такође, постоји жеља за већим пројем представа, нарочито 
копродукцијских пројекта и повезивање, на тај начин, са другим позориштима у Србији, али и 
позориштима у суседној Бугарској.  
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Табела 43: Проблеми позоришта Пиротског округа у Пироту  

Установа/ 
Општина 

Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Народно 
позориште 

Пирот 

Потребан је 
простро за 

фундус, костиме и 
сценографију, али 
и две радионице, 

столарску и 
кројачку. Решење 
виде у повраћају 

просторија 
одузетих 1999. 

године  

Потребна су 
средства за још 

кадрова и програма 

Потребна је обнова 
светлосног и тонског 
парка која нији нису 

мењани од 1980. 
године, али и 

набавка скенера, 
дигиталне камере и 

апарата, МФЦ, 
плотера, УПС-а и 

телефонске 
централе    

Истиче се потреба за 
запошљавањем још 
четири глумца и два 

техничка лица 

Недостатк 
средства за већи 
број представа, 

потребна је бар још 
једна премијера 

годишње, и бар две 
копродукције са 

другим 
позориштима 

 

 Цивилни сектор  Пиротског округа 
 

Културну сцену Пиротског округа не обогаћују у великој мери актери цивилног сектора у култури. 
Према подацима до којих је истраживачки тим Завода успео да дође у датом моменту, актере цивилне 
културне сцене имају Пирот и Димитровград, док се у Бабушници и Белој Паланци културна сцена одвија 
једино у склопу установа културе. 

Све општине Пиротског округа имају фолклорне секције при поливалентним центрима. Поред њих 
једино Пирот има културно-уметничко друштво које функционише као самостално правно лице.  

Струковно удружење постоји једино у Димитровграду, док Пирот има четири удружења који се 
куплтуром баве у ширем смислу тј. организују комплексне садржаје и нису усмерени само на једну област 
културе. Пирот је раније имао два удружења ликовних уметника која су временом обуставила своје 
активности, тако да више не дају печат култури у Пироту. Ликовни живот одвија се преко Галерије. 
Удружења књижевника, према сазнањима Завода, у Пиротском округу не постоје.  

У Димитровграду као општини са већинским бугарским становништвом, функционише Културно-
инфомативни центар бугарске националне мањине, која је усмерена на очување историје и традиције, 
али и преношење савремених и класичних садржаја из Бугарске на српску стране границе. 

Интерсантно је удружење Грлица у Пироту основано ради очувања начина ткања пиротских 
ћилима захваљујући којима је пиротски крај познат широм света.     
  
Табела 44: Актери цивилног сектора у култури Пиротског округа до којих је Завод успео да дође у 
датом тренутку (црвеном бојом означени су актери који Заводу нису доставили упитнике, те ће у 
извештају бити приказани само преко оних података којима Завод располаже на основу 
разговора) 

Пиротски округ 

б
р

о
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Удружења 

б
р

о
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КУД-ови  

Пирот 5 

-Удружење грађана Визија 
-Удружење грађана Догматика  
-Удружење грађана Art Altera 
Association 
-Удружење грађана  
 Освежење 
-Удружење за неговање и очување 
старих и уметничких заната Грлица 

1 

-КУД Дукат 
 

Бела Паланка 1 -Удружење Мирис завичаја /  

Димитровград 2 

-Културно-информативни центар 
Цариброд 
-Удружење ликовних уметника 
аматера Димитровград 
 

/ 

 

УКУПНО   
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 КУД-ови Пиротског округа 
 

 Основни подаци  
Према подацима којима Завод располаже, једини КУД у Пиротском округу који функционише као 

самостално лице (а не у саставу поливалентних центара) је КУД Дукат у Пироту, основан 2004. Године.  
Своје активности КУД одржава у изнајмљеним подрумским просторијама Народне библиотеке у 

Пироту у оквиру које постоји и простор за наступе. 
 

Табела 45: Основни подаци о КУД-у 

 Назив КУД-а 
Година 

оснивања 
Простор 

Да ли у објекту који КУД 
користи има простора за 
одржавање програма? 

ПИРОТ КУД Дукат 2004 Изнајмљен  Да  

  
 Чланови, наступи и публика 

 КУД Дукат окупља око 160 чланова подељених у пет секција: фолклорну, драмску, фото, 
певачку и музичку секцију.     

Друштво највећим делом чине стални чланови, али и 10 повремених чланова помаже раду КУД-а. 
Приметно је да се у три посматране године чланство незнатно осипа.   
 

Табела 46: Чланство КУД-а Пиротског округа 

 

Назив КУД-а 
Стални чланови Повремени чланови Волонтери 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ПИРОТ КУД Дукат 169 145 138 10 10 10 / / / 

 
 Када је о наступима и реч, КУД Дукат највећи број одржи пред локалном пиротском публиком, 
али успева да реализује наступе и ван свог града и Србије. Међутим, наступи у иностранству показују 
велики пад у три посматране године (2007-2009) са шест на један. 
 

Табела 47: Број наступа КУД-а у периоду од 2007. до 2009. године  

 

Назив КУД-а 

Број наступа/публике у 
месту у којем је КУД лоциран 

Број наступа/публике у 
другим местима Србије 

Број наступа/публике у 
иностранству 

Број 
публике 

по 
наступу 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ПИРОТ КУД Дукат 9/4900 16/6600 10/3800 3/1000 1/400 3/1100 6/3000 2/1000 1/500 437 

  

 Када говоримо о публици, културно-уметничко друштво у просеку по наступу види око 450 
чланова локалне публике, односно 350 особа на наступима у другим градовима Србији, док у иностанству 
наступима присуствује око 650 људи.  

Цена улазница за наступе као битан податак у вези са посећеношћу износи 150 динара за 
годишњи ревијални концерт, док се за остале наступе улазница не наплаћује.  .     
 

Табела 48: Цене улазница за наступе КУД-а  

 
Назив КУД-а 

Да ли наплаћују улазнице 
за програме? 

Цена улазница за 
програме 

ПИРОТ КУД Дукат Да, за годишњи концерт 150,00 дин 

 
Поред редовних наступа и годишњег ревијалног концерта, КУД Дукат две године организује са 

пиротским Музејом Понишавља традиционалну манифестацију Старопланинска седенћа на којој 
локално становништво чува и преноси будућим нараштајима приче о старом Пироту и околини.  
   
Табела 49: Манифестације у чијој организацији учествује КУД 

 

Назив КУД-а 
Назив манифестације/програма у 
чијој организицији учествује КУД 

Суорганизатор 
Колико пута је до сада 

манифестација 
одржана 

Година првог 
одржавања 

манифестације 

ПИРОТ КУД Дукат Старопланинска седенћа Музеј Понишавља 2 2010 
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 Што се тиче организације друштва, оно функционише кроз пет секција: фолклорну, драмску, 
фото, певачку и музичку. Фолклорна секција је најбројнија и подељена у пет ансамбала.   
 
Табела 50: Организација КУД-ова 

 Назив КУД-а Секције Подела фолклорне секције 

ПИРОТ КУД Дукат 
Фолклорна, драмска, фото, певачка, 

музичка (народни и забавни оркестар) 
Први, други, трећи, четврти и ансамбл 

у селу Извор 

 
 Сарадња 

КУД Дукат од пиротских институционалних актера у култури сарађује једино са Музејом. Као 
одличну прекограничну сарадњу КУД истиче везу са ансамблима из Украјине и Бугарске. Друштво 
сарађује и са бројним КУД-овима из других градова у Србији, а када су медији у питању наводи добру 
сарадњу са локланим ПИ Канал-ом. 

    
Табела 51: Сарадња КУД-ова са актерима у култури и медијима 

Назив КУД-а 
Сарадња са актерима у култури Сарадња са 

медијима Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  Међународни ниво 

П
И

Р
О

Т
 

КУД Дукат 
Музеј Понишавља, 

Плесни клуб 
Баиламос 

Дом културе 
Димитровград 

КУД Гоша 
(Смедеревска 

Паланка), КУД-ови у 
Долову, Лазаревцу и 

другим местима  

Ансамбл Веселка из 
Украјине, Ансамбл 

Пастрина из 
Бугарске 

Локални медији 

 
 Финансирање КУД-ова 

Када су у питању средства којима располаже на годишњем нивоу, КУД се највећим делом ослања 
на сопствена средства од продаје улазница и чланарина, део успева да обезбеди из донација, док је 
учешће општине изостало у 2008, а у 2009. години износило 18,5%.  
   
Табела 52: Буџет КУД-а и извори финансирања у 2008. и 2009. години  

Назив КУД-а Год. 

Буџет КУД-а Извори финансирања КУД-а 

динара евра Општина  
Сопствена 
средства 

Спонзори и 
донатори 

ПИРОТ КУД Дукат 
2008 518.110,00 6.362,50 / 93,1% 6,9% 

2009 648.900,00 6.908,28 18,5% 70,7% 10,8% 

  
 Проблеми 

Као највеће проблеме КУД Дукат наводи недостатак сопственог простора и средстава. Наиме, 
КУД користи простор библиотеке уз накнаду, а сам простор не задовољава потребе КУД-а, те се истиче 
потреба да простор за активности буде већи и подељен на више просторија.  

Средства која КУД успева да обезбеди довољна су за две минималне зараде, те се истиче 
потреба да општина Пирот КУД укључи у редовно финансирање (тј омогући прелазан на општински 
буџет). Такође, истиче се недовољно обезбеђивање средстава преко пројеката јер „пролазе“ само 
пројекти на локалном нивоу, не и они код Министарства.  

Проблем КУД-а је и недостатак и застарелост ношњи за коју треба обезбедити средства управо 
преко пројеката. 

 Као потребу за унапређењем активности, у КУД-у истичу развој прекограничне сарадње.         
 
Табела 53: Проблеми КУД-а Пиротског округа  

 
Назив КУД-а Простор Финансирање 

Техничка 
опремљеност 

Програми  

П
И

Р
О

Т
 

КУД Дукат 

Недостатак сопственог 
простора, потребан је 

и већи простор са 
више просторија 

Недостатак средстава  
Недостатак средстава 
за обнову фундуса и 

опреме 

Непролазак пројеката код 
министарстава и 

недовољна  
прекогранична сарадња 
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 Остала удружења у култури Пиротског округа 
Када говоримо о удружењима Пиротског округа, Пирот је општина која има највише актера 

цивилне сцене, затим следи Димитровград. Општина Бела Паланка има једно удружење и то окренуто 
очувању баштине. Општина Бабушница нема актере цивилне сцене, него се сва културна дешавања 
одвијају у оквиру установа културе.  

Када је реч о струковним удружењима Пиротског округа, Димитровград је једина општина која има 
струковно удужење – удружење ликовних уметника. Пирот је до пре неколико година имао удружење 
ликовних стваралаца, али оно данас не функционише. Књижевних удружења у Пиротском округу нема.  

Сва удружења у култури у Пиротском округу основана су у последњих 14 година. Најстарије 
удружење је Културно-информативни центар бугарске мањине Цариброд, а најмлађа удружења Визија и 
Освежење која своје активности организују у Пироту.  

Сва удружења имају простор за основно функционисање тј. канцеларијски простор. Ти простори 
су код једног броја удружења уступљени било од физичких лица било од општине, а делом у власништву 
удружења. Једино удружење које плаћа тј. изнајмљује простор је Културно-информативни центар 
бугарске мањине Цариброд, а то је и једно од два удружења која у свом простору могу организовати 
програме за кориснике и публику. Поред КИЦ-а Цариброд, још једино удружење Мирис завичаја 
располаже простором у којем организује део својих активности. Сва остала удружења Пиротског округа 
немају простор за програме.  

 
Табела 54: Основни подаци о удружењима (црвеном бојом означена су она удружења које Заводу 
нису доставила упитнике, те ће у извештају бити приказани подаци добијени на основу разговора) 

О
П

Ш
Т

И
Н

А
 

Назив удружења 

Годи-
на 

осни-
вања 

Основни циљ удружења  
Простор за 
активности 

Да ли је у 
простору 

могуће 
организовати 

програме? 

П
И

Р
О

Т
 

Удружење грађана 
Догматика 

2007 

Ширење културних тековина и популаризација 
алтернативних начина изражавања у области културе 

на територији општине Пирот (рок музика, стрип, 
фотографија, савремено књижевно и ликовно 

стваралаштво) 

Користи 
уступљен 
простор 

приватне куће 

Не  

Удружење града 
Визија 

2009 

Подизање образовног и културног нивоа омладине и 
одраслих кроз волонтеризам и активно учешће грађана 

у програмима као што су трибине, радионице, 
семинари... 

Уступљен без 
накнаде 

Не 

Удружење за 
алтернативну 
уметност Art Altera 
Association 

2000 
Удружење алтернативних уметника који настоје да 

ојачају алтернативну уметничку сцену Пирота, али и 
еколошку и грађанску свест  

Раније 
закупљивали 
простор, сада 
не располажу 

простором 

Програме 
организују на 

отвореном  

Удружење 
Освежење 

2009 

Удружење афирмише ауторе у области музичке и 
извођачке уметности који за то немају могућности преко 

званичних институција. Организатори су Освежење 
феста којем је циљ промоција савремене музике и 
пиротских бендова. Такође организују Street Fest на 

којем се цртају графити и стварају фотографије 

У власништву 

Програме 
организују на 
отвореном и 

по клубовима, 
због природе 

програма 

Удружење за 
неговање и 
очување старих и 
уметничких заната 
Грлица 

2005 

Очување, заштита и поспешивање развоја старих 
производно уметничких заната (ћилимарства, веза, 
хеклања и грнчарства), са акцентом на аутентичном 
начину ткања пиротских ћилима и изради уникатних 

производа 

У власништву  
Да само 

ткање, али 
изложбе не 

БЕЛА 
ПАЛАНК

А 

Удружење Мирис 
завичаја 

2005 
Очување старих и уметничких заната, нематеријалне 

културне баштине, очување и заштита аутохтоних 
биљних и животињских врста 

Уступљен од 
стране 

Општине Бела 
Паланка 

Да, изложбе, 
остале 

активности су 
на отвореном 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

Г
Р

А
Д

 

КИЦ Цариброд 1997 

Информисање, али и очување и неговање језика, 
културе, традиције, уметности и самобитности бугарског 
народа у Србији кроз ране програме, али и садржаје из 
културе: концерте, изложбе, поетске вечери, позоришне 

представе, семинаре и радионице  

Изнајмљен од 
физичког лица 

Да  

Удружење ликовних 
уметника аматера 
Димитровград 

1999 
Неговање и афирмација ликовног и примењеног 

стваралаштва, од аутентичне наиве до апстракције  

Уступљен, без 
накнаде, од 

стране општине 
Не  
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Приказ 45: Подаци о простору у којима удружења организују активности и програме  

 
 

 Чланови и активности 
 Број чланова удружења Пиротског округа креће се између 20 и 80. Највише активиста има 

удружење Грлица која окупља преко 200 особа које се баве израдом ћилима и сувенира. Друго удружење 
по бројности оних који учествују у раду је Art Altera Association. Најмањи број чланова има КИЦ Цариброд 
из Димитровграда.  

  
Табела 55: Чланство удружења Пиротског округа (црвеном бојом означена су удружења која 
Заводу нису доставила упитнике, па су подаци изнети на основу разговора који су вођени у 
септембру 2010. године) 

 

Назив КУД-а 
Стални чланови Повремени чланови Волонтери 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ПИРОТ 

Удружење грађана Догматика 10 22 36 / / / / / / 

Удружење града Визија Основано 2009. године – сталних чланова 11, повремених 8, волонтера 4 

Удружење за алтернативну 
уметност Art Altera Association 

Око 80 чланова, од којих су неки активни чланови, а неки дописници. 

Удружење Освежење 
Око 30 чланова, а када организују програме прикључи се велики број 

волонтера 

Удружење за неговање и очување 
старих и уметничких заната 
Грлица 

Преко 200 чланова 

БЕЛА ПАЛАНКА Удружење Мирис завичаја 15 20 21 5 7 6 / / / 

ДИМИТРОВГРАД 

КИЦ Цариброд 5 5 5 10 10 10 5 5 5 

Удружење ликовних уметника 
аматера Димитровград 

12 24 32 2 1 4 / / / 

 
Приказ 46: Расподела удружења према броју чланова  

 
 Када је о активностима реч, пиротска удружења су углавном окренута алтернативним и 
савременим видовима уметничког изражавања. Једино удружење које је посвећено очувању традиције је 
удружење Грлица окренуто заштити пиротског аутентичног занатског производа – ћилима, али и веза, 
хеклања, поентлеса (врсте чипке) и грнчарства. Димитровградска удружења окренута су очувању 
традиције и идентитета бугарске националне мањине која чини већину становника општине 
Димитровград, али и ликовном стваралаштву сликара аматера.  

Сва удружења организују редовно програме за публику. 
Удружење грађана Догматика покренута је 2005. године као неформална група ентузијаста са 

циљем обогаћивања културне понуде града за младе, а 2007. године званично су регистровани као 
удружење грађана. Основне активности су организација концерата (углавном страних рок концерата 
алтернативних бендова), али и фестивала стрипа који је покренут 2009. године. Фестивал се одвија у 
сарадњи са установама културе на три локације, у дворишту Музеја Понишавља, Народној библиотеци и 

50% 

12,5% 

25% 

12,5% 

уступљен - 4 изнајмљен - 1 

у власништву - 2 не располажу простором - 1 

25% 

50% 

25% 

простор се може користити за програме - 2 
простор се не може користити за програме - 4 
програми се организују на отвореном - 2 

25% 

50% 

25% 
20 и мање од 20 - 2 

од 21 до 40 - 4 

преко 40 - 2 
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Дому културе.Током фестивала организована је и продаја стрипова, како нових тако и старих издања из 
фондова колекционара. Поред наведених програма, Удружење организује и књижевне вечери.  

Удружење грађана Визија  ради на промоцији волонтеризма и значаја укључивања грађана у 
питања од друштвеног значаја. У оквиру својих активности организују бројне семинаре, трибине, 
радионице из области културе, али и изложбе и јавне радове.   

Удружење за алтернативну уметност Art Altera Association организује стварање уметничког дела 
(сликање, фотографисање...), а потом и изложбе тих дела на фреквентним јавним просторима – 
трговима, улицама... Групне изложбе алтернативних уметника Пирота представљају и у другим 
градовима – Књажевцу, Нишу... Овакав јавни уметнички рад прати и мала школа сликања. Поред ових 
активности Удружење издаје и часопис који излази једном годишње и које је с почетка био у штампаном 
облику, а данас је у електронском формату. 

Удружења Освежење настало је на идеји формирања фестивала са садржајем који недостаје 
културној понуди у њиховом граду – Освежење Фест на пиротској тврђави који је од 2010. године и 
међународног карактера, а потом су се активности прошириле и на друге видове уметничког изражавања 
младих (фотографије и графити). Поред Освежење Феста, Удружење организује и Street festa на којем 
се промовише стварање графита. 

Грлица је удружење настало удруживањем жена са циљем очувања традиционалног начина 
ткања ћилима, али и других техника ручног рада. Из удружења је касније настала задруга Дамско срце 
која данас запошљава ћилимарке и израђује ћилиме и сувенире за продају. 

Удружење Мирис завичаја основано је 2005. године са циљем заштите и обнове старих и 
уметничких заната (златовез, вез, пустовање вуне, грнчарски занат) и нематеријалне баштине, као и 
заштите села и природних и гастрономских специфичности белопаланачког краја. На трагу тога 
Удружење организује гастрономску манифестацију Дани банице као и Сајам старих и уметничких заната. 
Од 2006. године у његовим просторијама организује се велики број радионица чија су тема стари занати.    

КИЦ Цариброд је основан са циљем да очува и негује идентитет и културу бугарске националне 
мањине у Србији. У складу са тим, Удружење у сарадњи са институцијама и организацијама из Бугарске 
локалном становништву обезбеђује уживање у разним културним манифестацијама (концертима, 
изложбама, литерарним и поетским трибинама и дебатама), али пружа и канцеларијске услуге, услуге 
коришћења и обуке за рад на рачунарима, интернет услуге, поседује библиотеку на бугарском језику.  

Према подацима о бројности публике којима Завод располаже, најпосећеније су манифестације 
удружења Освежење које за један дан окупе и до 2.000 младих. Друге по посећености су изложбе 
ћилимарки и израђивача сувенира. Веома добро посећене су и манифестације удружења Мирис завичаја, 
као и програми КИЦ-а Цариброд који најчешће долазе из суседне бугарске те их локално становништво 
бугарског порекла радо посећује. Само удружење Освежење наплаћује улазнице за своје програме, као и 
удружење Догматика уколико програм организују у изнајмљеном простору. Сва остала удружења 
Пиротског округа организују бесплатне програме за публику.  
   Удружење ликовних уметника аматера Димитровград настоји да подстакне и подржи уметничке 
склоности локалног становништва. Удружење организује годишњу изложбу радова уметника аматера. 
  
Табела 56: Чланство и активности удружења Пиротског округа (црвеном бојом означена су 
удружења која Заводу нису доставила упитнике, па су подаци изнети на основу разговора који су 
вођени у септембру 2010. године) 

 

Назив удружења Активности 
Број публике Цена улазница за 

програме 2007 2008 2009 

П
И

Р
О

Т
 

Удружење грађана 
Догматика 

2-3 страна рок концерта годишње и 
фестивал стрипа 

200 1.000 1.000 
Не наплаћују изузев 
када изнајме простор 

Удружење града Визија 
неколико предавања, обука и кампања за 
ученике пиротских школа и друге грађане  

200-300 Не наплаћују 

Удружење за алтернативну 
уметност Art Altera 
Association 

2 групне изложбе годишње које обилазе и 
друге градове у Србији 

Изложбе су на 
отвореном па је 

тешко говорити о 
броју посетилаца 

Не наплаћују 

Удружење Освежење 
2 манифестације годишње (Освежење 

Фест и Street Fest) 
1.000-2.000 200,00 динара 

Удружење за неговање и 
очување старих и 
уметничких заната Грлица 

1 пројадна изложба годишње која траје 14 
дана 

3.000-4.000 Не наплаћују 
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Табела 56: Чланство и активности удружења Пиротског округа  

 
Назив удружења Активности 

Број публике Цена улазница за 
програме 2007 2008 2009 

БЕЛА 
ПАЛАНКА 

Удружење Мирис 
завичаја 

2 манифестације годишње (Дани банице и 
Сајам старих и уметничких заната) 

1.000 2.000 2.500 Не наплаћују 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

Г
Р

А
Д

 

КИЦ Цариброд 

3-4програма из Бугарске годишње 
(изложбе, предстве, концерти), али и низ 

дебата, радионица, радио емисија и 
сличних садржаја  

1.500 1.500 1.500 Не наплаћују 

Удружење ликовних 
уметника аматера 
Димитровград 

3-4 колективне изложбе годишње 400 350 280 Не наплаћују 

 

 Сарадња 
Сва удружења Пиротског округа сарађују установама културе у свом месту. Готово сва удружења 

остварују сарадњу са поливалентним центрима, док ванинституционалну подршку доказује чињеница да 
удружења у култури Пиротског округа и међусобно сарађују, логистички и на програмима. 

Међународну сарадњу остварује једино КИЦ Цариброд који је и настао на трагу стварања веза 
између бугарског становништва у Србији и матичне државе. 

Два удружења која се залажу за очување старих заната Пиротског округа чланови су националне 
струковне организације жена Етномрежа која је 2005. године и формирана са истим циљем.   

 

Табела 57: Сарадња удружења са актерима у култури и медијима (црвеном бојом означена су 
удружења која Заводу нису доставила упитнике, па су подаци изнети на основу разговора који су 
вођени у септембру 2010. године) 

Назив удружења 
Сарадња са актерима у култури Сарадња са 

медијима Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  Међународни ниво 

П
И

Р
О

Т
 

Удружење 
грађана 
Догматика 

Локалне 
установе 
културе, 

удружења 
Пиргос, 

Освежење 

Одбор за грађанску 
иницијативу, Ниш 

Не остварују 
сарадњу 

Не остварују 
саерадњу 

Локални 
медији, 

дописништво 
РТС и дневних 

новина 

Удружење града 
Визија 

Народно 
позориште 

КИЦ Цариброд 
Не остварују 

сарадњу 
Не остварују 

сарадњу 
Локални 
медији 

Удружење за 
алтернативну 
уметност Art 
Altera Association 

Дом културе, 
пиротска 

удружења у 
култури 

Изложбе организују у 
Књажевцу и Нишу 

Не остварују 
сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Локални 
медији 

Удружење 
Освежење 

Дом културе, 
пиротска 

удружења у 
култури 

УГ ОГИ (Одбор за 
грађанску 

иницијативу) Ниш 

Не остварују 
сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Локални 
медији 

Удружење за 
неговање и 
очување старих 
и уметничких 
заната Грлица 

Дом културе, 
Галерија, Музеј 

Понишавља 

Не остварују 
сарадњу 

Етнографски музеј, 
Музеј примењене 

уметности, 
Туристичка 

организација Србије, 
УГ Етномрежа 

Не остварују 
сарадњу 

Локални 
медији 

БЕЛА 
ПАЛАНКА 

Удружење 
Мирис завичаја 

Локалне 
установе 
културе 

Не остварују 
сарадњу 

Удружење је члан УГ 
Етномрежа 

Не остварују 
сарадњу 

Локални 
медији 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

-Г
Р

А
Д

 

КИЦ Цариброд 

Локалне 
установе 
културе 

Удружење Визија, 
Пирот 

Не остварују 
сарадњу 

Установе и 
удружења у 

Бугарској 

Локални 
медији 

Удружење 
ликовних 
уметника 
аматера 
Димитровград 

Центар за 
културу, КИЦ 

Цариброд 

Не остварују 
сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Не остварују 
сарадњу 

Локални 
медији 
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 Финансирање удружења 
Удружења Пиротског округа опстају углавном захваљујући средствима донатора и спонзора. 

Поред тога општина Пирот помаже цивилну сцену, те тако удружења добијају средства и из тог извора. 
То међутим није случај са димитровградским цивилним организацијама у култури. Тако ликовно 
удружење из овог града наводи да не располаже финансијским средствима већ опстаје путем логистичке 
подршке општине и центра за културу, док материјал за сликање обезбеђују сами уметници. Сопствена 
средства заузимају мали део у буџету удружења Визија, док их у осталим удружењима нема.  

 
Табела 58: Буџети удружења и извори финансирања у 2008. и 2009. години (приказана су само 
удружења која су Заводу доставила податке о финансирању) 

Назив удружења Год. 

Буџет удружења Извори финансирања удружења 

динара евра Општина  
Сопствена 
средства 

Спонзори, 
донатори, 
фондације 

Република 

П
И

Р
О

Т
 Удружење грађана Догматика 

2008 240.000,00 2.947,25 50% / 50% / 

2009 280.000,00 2.980,92 40% / 60% / 

Удружење града Визија 
2008 Нису постојали 

2009 12.000,00 127,75 / 17% 83% / 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

-

Г
Р

А
Д

 КИЦ Цариброд 
2008 Удружење се у потпуности финансира донацијама, а буџет којим располажу нису 

желели да саопште Заводу 2009 

Удружење ликовних уметника 
аматера Димитровград 

2008 
Немају средства, сами финансирају материјал, простор за изложбе им уступа 

Центар за културу, простор за активности им уступа Општина 2009 

 
Удружење Мирис завичаја Заводу није доставило податке о количини средстава којом располаже 

на годишњем нивоу, али и поред тога може се рећи да је успешно у коришћењу алтернативних модела 
финансирања. Тако се средства обезбеђују из више извора: поред општине Бела Паланка у 
финансирању учествује Министарство културе, а обезбеђује се и помоћ путем јавних радова. Поред тога, 
удружење успева да обезбеди средства и преко продаје својих производа (предмета старих заната као 
што је хеклање, пеглање вуне, грнчарија и слично). Удружење Освежење, како  истраживачки тим Завода 
сазнаје из разговора са његовим представницима, ужива подршку општине Пирот која је главни 
финансијер Освежење Феста. Поред тога удружење је добило средства од нишког Одбора за грађанску 
иницијативу преко конкурса Златни рудник од чега је организован и Street Fest. Удружење Визија у 
разговору наводи да је до сада имало подршку општине у организацији изложби на отвореном тј. набавци 
монтажних паноа за излагање. Удружење Грлица своје активности спроводи у блиској сарадњи са 
задругом Дамско срце која је успела да комерцијализује свој рад, а успева да средства обезбеди и преко 
пројеката, док општина издваја доприносе за 10 жена које су активне у задрузи. Дамско срце успело је да 
обезбеди финансијска средства од USAID-а и Министарства економије и регионалног развоја за 
адаптацију и опремање простора који су добили од општине Пирот.  

   
 Проблеми 

Удружења Пиротског округа најмање проблема имају са својим програмима, али у том сегменту 
два пиротска удружења истичу проблем протока информација у вези са конкурсима на које се могу јавити 
са својим пројектима, а решење види или у интернет бази, или у организацији која ће те податке 
прикупљати и доставњати удружењима.   

Највећи проблеми удружења су нередовност прилива и недовољност средстава.  
Пиротска удружења се за сада сама сналазе за простор, али у Општини постоји идеја 

обезбеђивања простора који би користила сва удружења.  
Проблеми техничке опремљености тичу се углавном недостатка рачунара. Два удружења не 

истичу проблеме техничке опремљености.  
 Два удружења истичу потребу за сталним ангажовањем кадрова који би учествовали у 
организацији активности – удружења Цариброд из Димитровграда и Визија из Пирота, док удружење 
Мирис завичаја истиче потребу за едукацијом младих кадрова за потребе писања пројеката. 
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Табела 59а: Проблеми удружења Пиротског округа (црвеном бојом означена су удружења која 
Заводу нису доставила упитнике, па су подаци изнети на основу разговора који су вођени у 
септембру 2010. године) 

 
Назив удружења Простор Финансирање 

Техничка 
опремљеност 

Програми  

П
И

Р
О

Т
 

Удружење грађана 
Догматика 

Потребан је 
адекватан простор у 
Пироту за концерте, 

решење виде у 
реализацији идеје 
општине Пирот да 

удружењима 
обезбеди заједнички 
простор за концерте, 

изложбе... 

Недовољно 
средстава за 

активности, решење 
виде у већој подршци 

Републике 

Нема проблема 

Неправовремена 
информисаност о 

расписаним конкурсима, 
решење виде у бази 

података која ће 
садржавати такве 

информације 

Удружење града 
Визија 

Недостатк адекватног 
простора, решење се 

види у налажењу 
донатора за закуп 

адекватног простора 

Недостатак 
дугорочног партнера 

за финансирање 
пројеката и 

ангажовање техничког 
секретара   

Недостатак рачунара 
и штампача  

Неправовремена 
информисаност о 

расписаним конкурсима, 
решење виде у 

организацији која ће 
прикупљати и 

дистрибуирати такве 
информације 

Удружење за 
алтернативну уметност 
Art Altera Association 

Недостатак простора 
Недовољно 

средстава за 
активности 

Потребан им је комби 
за гостовања изложби 

у другим градовима 

Неопходна је едукација 
за писање пројеката 

Удружење Освежење Нема проблема 

Велико опорезивање 
удружења грађана у 

култури. Пореска 
политика мора бити 

блажа према 
непрофитабилним 

актерима 

Нема проблема 
Необавештавање о 

конкурсима од стране 
Министартсва културе 

Удружење за неговање 
и очување старих и 
уметничких заната 
Грлица 

Нема проблема 

Доприноси за више 
ћилимарки које би 

обезбеђивала 
општина Пирот. За 

сада је број 
ћилимарки чије 

доприносе општина 
покрива 10. 

Нема проблема Нема проблема 

БЕЛА 
ПАЛАНКА 

Удружење Мирис 
завичаја 

Недостатак 
магацинског простора 

Недостатак средстава 
за едукацију 

Недостатак 
рачунарске опреме 

Недостатак средстава за 
едукацију младих за 

потребе писања 
пројеката. 

Д
И

М
И

Т
Р

О
В

Г
Р

А
Д

 

КИЦ Цариброд 

Простор није у 
власништву 
Удружења 

Не постоји редовно 
финансирање, а 

постоји потреба за 
финансирањем два 

радника и 
одржавањем 

простора 

Постоји потреба за 
пројектором и 

лаптопом 
Нема проблема 

Удружење ликовних 
уметника аматера 
Димитровград 

Нема проблема 

Истиче се потреба за 
редовном помоћи 
рада удружења од 
100.000,00 динара, 

али и финансијском и 
материјалном 

подршком за набавку 
сликарског 

материјала, а решење 
виде у укључивању 

Републике 

Нема проблема Нема проблема 

 


