
ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

„ДЕТКО ПЕТРОВ“ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.

Народна библиотека „Детко Петров“, поред библиотечке и музејске делатности,  од 1996. 
године обавља и издавачку делатност. У оквиру издавачке делатности Библиотека издаје 
публикације завичајних аутора на српском и бугарском језику и на локалном говору 
(шопском).  

Члан 2.

Публикације у издању Библиотеке су подељене у четири групе: а) поетска и прозна дела 
завичајних аутора; б) монографије села;  в) публиккације деце и младих и за децу и младе; 
г) посебна издања – научне и стручне публикације

Члан 3.

Аутори дела која се објављују у издању Библиотеке треба да буду са територије општине 
Димитровград, да су рођени на територији општине Димитровград, а живе у другој 
средини или нису пореклом из Димитровграда, живе у другој средини и обрађују материју 
која је везана за Димитровград.

Члан 4.

У циљу квалитетне издавачке политике Библиотека именује Уређивачки одбор.

Уређивачки одбор Библиотеке чини уредник и два члана. 

Уређивачки одбор Библиотеке именује Управни одбор установе на предлог директора. 

Уређивачки одбор доноси одлуку о избору рукописа који ће се објавити.

Уређивачки одбор има мандат од две године, а број мандата чланова одбора није 
ограничен.

Уређивачки одбор састаје се најмање једном годишње. 

Члан 5.

О прихватању рукописа за издавање Уређивачки одбор одлучује на основу рецензије 
компетентног стручњака, који није аутор понуђеног рукописа нити неког његовог дела.



Члан 6.

О увршћивању наслова у издавачки план Библиотеке, на предлог Уређивачког одбора, 
одлучује Управни одбор простом већином гласова присутних чланова.

Члан 7.

Публикације у издању Библиотеке финансирају се из средстава одобрених у буџету 
установе, пројектним финансирањем, средствима аутора публикације или из донација.

Библиотека обавља послове око каталогизације публикације (CIP) и добијања ISBN броја 
(о свом трошку или на терет средстава обезбеђених за објављивање књиге), у договору с 
аутором уговара припрему и штампу.

Члан 8.

У зависности од начина финансирања издања публикације, Библиотека као издавач 
одређује број ауторских примерака

(а) аутор има право на 20% тиража уколико Библиотека у целости финансира објављивање 
публикације

(б) аутор има право на 80% тиража уколико сам обезбеди финансирање публикације

в) аутор има право на 50% тиража, ако суфинансира издавање публикације у висини од 
50% укупних трошкова штампе. 

Библиотека ауторима не обезбеђује новчани хонорар.

Члан 9.

Библиотека као издавач је у обавези да Народној библиотеци Србије достави обавезни 
примерак својих издања, те да свако издање промовише.

Члан 10.

Правилник о издавачкој делатности Народне библиотеке „Детко Петров“ ступа на снагу са 
даном усвајања од стране Управног одбора Библиотеке. О примени правилника стара се 
директор Библиотеке.


