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 Стручни рад

Би бли о те ке и цр ве ни аларм:  
ис ку ство Би бли о те ке ша бач ке  
у по пла ви и пан де ми ји Co vid-19

Не бој ша Цве јић
Би бли о те ка ша бач ка
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Са же так
Две кризне ситуације, поплава 2014. и пандемија Covid-19 2020. године, проузроковале су велике измене у раду 
Библиотеке шабачке. Директно ангажовани на терену, библиотекари су током тих кризних периода рад установе 
прилагодили датим околностима. У раду су анализиране сличности и разлике у пословању у току две наведене ванредне 
ситуације. У оба случаја, Библиотека је морала да измени свој уобичајени рад са корисницима, а библиотекари да се 
укључе у пружање помоћи локалној заједници. Разлика је у томе што је, приликом поплаве била угрожена имовина, 
а у време пандемије живот и здравље људи. Библиотека шабачка је у обе ситуације показала своју способност 
прилагођавања, тако да је успела да задржи своје кориснике и унапреди информациони и едукативни рад са њима.

Кључне речи: Библиотека шабачка, ванредно стање, поплава, пандемија Covid-19, библиотекари, библиотечки фондови, 
услуге, друштвене мреже, хуманитарни рад

Увод

У тек сту је при ка за на ор га ни за ци ја ра да Би бли о те ке ша бач ке у вре ме две ван ред не си ту-
а ци је (2014. и 2020. го ди не). Упо ре ђен је рад би бли о те ке то ком по пла ве у ма ју 2014. и то ком 
пан де ми је Co vid-19 2020. го ди не. Ука за но је на слич но сти и раз ли ке у на чи ну де ло ва ња у 
кри зним си ту а ци ја ма. Рад је у оба слу ча ја био об у ста вљен те је об на вљан на кон про ла ска опа-
сно сти. По пла ва, као при род на ка та стро фа, ди рект но је угро зи ла згра ду и сам фонд ко ји је у 
њој по хра њен. За по сле ни су ан га жо ва ни да бра не и за шти те имо ви ну (згра ду ко ја је кул тур но 
до бро за шти ће но за ко ном, опре му и би бли о теч ке фон до ве).

У дру гом слу ча ју, то ком пан де ми је Co vid-19 2020. го ди не, на пр вом ме сту су би ли здра вље 
и без бед ност љу ди. По шту ју ћи про пи са не епи де ми о ло шке ме ре, би бли о те ка ри су, осим свог 
сва ко днев ног, али ре ду ко ва ног по сла, пру жа ли по моћ су гра ђа ни ма на раз ли чи те на чи не. 

Ана ли за по ка зу је ка ко су из гле да ле из ме не у сва ко днев ном ра ду, ка ко су ути ца ле на број 
ко ри сни ка и ка ко су они при хва ти ли нов на чин ра да. При том су про мо тив не ак тив но сти у пот-
пу но сти пре ста ле, а си ту а ци ја је на ла га ла да се пре ђе на нов, он лајн на чин по сло ва ња.

Би бли о те ка ша бач ка у вре ме по пла ва

Не по го де, би ло ко је вр сте, при род не или ве штач ке, чи не ве ли ку ште ту и уно се по мет њу у 
сва ко днев ни жи вот ста нов ни штва. Су о ча ва ње са њи ма има ла је и Би бли о те ка ша бач ка два 
пу та у то ку но вог ми ле ни ју ма. Ни је ни пр ви пут, а ни је ни ка та стро фал но, ка ко је то уме ло у 
про шло сти да би ва. Нај дра стич ни ји при мер је онај из ав гу ста 1914. го ди не, ка да је обје кат у 
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ко ме је би бли о те ка би ла сме ште на1 по го ди ла гра на та. Згра да је сру ше на, а би бли о теч ки фонд 
пот пу но уни штен.2  

Пр ва од две по ша сти о ко ји ма је ов де реч, сти гла је у ма ју 2014. го ди не. Во де на сти хи ја 
ко ја је угро зи ла део про сто ра ју го и сточ не Евро пе, озбиљ но је за пре ти ла и ста нов ни штву Ма-
чван ског окру га. Ки шни да ни са ве ли ком ко ли чи ном па да ви на ни су у пр ви мах по кре ну ли 
ак тив но сти у ве зи сa пре вен ти вом и за шти том од евен ту ал не по пла ве. Оте жа ва ју ћу окол ност 
пред ста вља по ло жај са мог гра да у од но су на ре ку: Са ва је у свом то ку нај ши ра упра во код 
Шап ца, а ток ре ке уз де сну оба лу је не што бр жи. Евен ту ал но из ли ва ње би до ве ло до то га да 
чи тав град бу де по пла вљен. Ша бац, за раз ли ку од оста лих ур ба них на се ља у Окру гу, је ди ни се 
на ла зи у рав ни ци. Мост пре ко ре ке Са ве му је си гур на од ступ ни ца ка се ве ру. Пр ви зна ци на до-
ла зе ће ка та стро фе очи та ва ли су се у из ли ва њу при то ка Дри не и пре ки ду са о бра ћа ја на прав цу 
од Шап ца ка ју го за па ду и Љу бо ви ји. Бу јич ни то ко ви та ко ђе су на пра ви ли ве ли ки про блем те 
се то ите ка ко осе ти ло у ма њим ме сти ма ко ја су у од ре ђе ној ме ри и оште ће на (Љу бо ви ја, Ко-
це ље ва и Кру пањ). У са мом гра ду Шап цу, до шло је до по ја ве во де на ули ца ма и у дво ри шти ма, 
ка на ли за ци ја се из ли ва ла и де ло ви гра да су би ли не про ход ни за са о бра ћај. Обод ни ка на ли су 
се на пу ни ли во дом до вр ха и угро жа ва ли су на се ља у сво јој бли зи ни.

Ре ак ци ја гра ђа на и зах те ви да се ор га ни зо ва но при сту пи од бра ни од по пла ве ни су на и шли 
на аде ква тан од зив код град ске вла сти. По раст ни воа Са ве и обре но вач ка ка та стро фа по кре ну-
ли су ко нач но ме ха ни зам те се по че ло са пред у зи ма њем од го ва ра ју ћих ме ра. У гра ду је про гла-
ше но ван ред но ста ње, па су, у скла ду са њим, и јав не (бу џет ске) уста но ве об у ста ви ле свој рад.

Би бли о те ка ша бач ка, као ин сти ту ци ја ко ју фи нан си ра град Ша бац, под ле же рад ној оба ве-
зи и ду жна је да обез бе ди људ ство за из вр ша ва ње за да та ка и по сло ва ко је пред њу по ста вља 
осни вач. Би бли о те ка је за тво ри ла сво ја вра та ко ри сни ци ма и уве де но је два де сет че тво ро ча-
сов но де жур ство. Ста ри је и бо ле сне ко ле ги ни це и ко ле ге из у зе те су од ове оба ве зе.

Му шки чла но ви ко лек ти ва, уз по је ди не ко ле ги ни це, до би ли су рад ну оба ве зу да на по сао 
до ла зе но ћу, док су би бли о те кар ке де жу ра ле у то ку да на. Рад са ко ри сни ци ма ни је био мо гућ, 
пр во због уве де ног ван ред ног ста ња, али и због ве ли ке ко ли чи не па да ви на ко је су се тих да на 
сру чи ле на град. По је ди не град ске ули це би ле су не про ход не, во да је пла ви ла дво ри шта те 
кре та ње кроз не ке де ло ве гра да ни је би ло из во дљи во. Све ак тив но сти Би бли о те ке ко је се од-
но се на рад са ко ри сни ци ма и про мо тив не ак тив но сти у том пе ри о ду су би ле уга ше не, јер се 
во ди ла бри га о за шти ти људ ства, не по крет не имо ви не и кул тур них до ба ра.

 Згра да би бли о те ке обез бе ђе на је џа ко ви ма са пе ском ко ји су рас по ре ђе ни око ка пи ја, 
свих вра та и по друм ских про зо ра. Фонд у при зе мљу по диг нут је на ни во ви ши од јед ног ме тра, 
ка ко би се из бе гло оште ће ње то ком евен ту ал ног про до ра во де. Де жур ни би бли о те ка ри до би-
ли су ки шне ка ба ни це и ду бо ке гу ме не чи зме. Ка ко је по друм згра де ис под ни воа ули це, во да 
је по че ла да про ди ре у те про сто ри је. По сто је ћа пум па ни је би ла до вољ на да из ба ци то ли ку 
ко ли чи ну во де те је она пр во бит но из ба ци ва на ко фа ма, а по том су на ба вље не до дат не по та-
па ју ће пум пе, ко је су про блем и от кло ни ле.

По пре стан ку ки шних да на, на сту пи ла је но ва фа за од бра не. До бар део Окру га је био под 
во дом и те шко се мо гло сти ћи до по је ди них та ча ка. У Ша бац су сти гле спа си лач ке еки пе из 
Ру си је, Бе ло ру си је, Сло ве ни је и Ау стри је са свом по треб ном опре мом.

То ком тра ја ња кри зе, у град су сва ко днев но сти за ли до бро вољ ци из це ле Ре пу бли ке и у 
ве ли кој ме ри по мо гли су у од бра ни (Ниш, Вра ње, Ле ско вац, Но ви Па зар, Бе о град, Но ви Сад, 
Зре ња нин и др). По ли ци ја и вој ска са ме ха ни за ци јом све вре ме су би ле при сут не и ак тив но се 
ан га жо ва ле у ра до ви ма. Сви ма њи ма ко ји су се бе угра ди ли у бе де ме ко ји су шти ти ли град и 

1  Реч је о ка фа ни Злат ни је лен или по пу лар ни је Је лен, ко ја се на ла зи ла у де лу гра да ко ји се зо ве Ба ир, а на ла зи се бли же ре ци 
Са ви. До та да је би бли о те ка би ла сме ште на у Кр сма но ви ћа ку ћи, ре пре зен та тив ном зда њу у са мом цен тру Шап ца.

2  Со ња Бо кун Ђи нић, На де жда Ра до ва но вић и Ве сна Ти мо тић, Од Чи та ли шта ша бач ког до Би бли о те ке ша бач ке: 160 го ди на тра ја
ња (Ша бац: Би бли о те ка ша бач ка, 2007), 27.
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око ли ну, Ша бац и сви ње го ви гра ђа ни ду гу ју ве ли ку за хвал ност. Зна чај на је и по др шка стру-
ков них ко ле га: би бли о те ка ри из це ле Ср би је не пре кид но су се ја вља ли ну де ћи по моћ и сме-
штај у свом до му.

Но ва фа за на кон пре стан ка па да ви на био је од ла зак на на сип у око ли ни Шап ца. Нај кри тич ни-
је је би ло уз вод но од гра да, на ме сту зва ном Че врн ти ја,3 ко је се на ла зи на пу ту ка Срем ској Ми-
тро ви ци. Као и код са мог гра да, ре ка ту има кри ви ну и де сна оба ла је у опа сно сти ви ше не го ле ва.

Му шки део ко лек ти ва Би бли о те ке, за јед но са дру гим рад ни ци ма из јав них пред у зе ћа, упу-
ћен је на Че врн ти ју. Та мо је по сто је ћа оба ло у твр да оја ча ва на и по ди за на уз по моћ џа ко ва са 
пе ском. По ла зак је ор га ни зо ван ис пред ха ле, где су сме ште не спа си лач ке еки пе. Ко ле ги ни це 
су, у вре ме ра до ва на Че врн ти ји, би ле ан га жо ва не у Цр ве ном кр сту. Та мо су пра ви ле сен дви че, 
ко ји су ди стри бу и ра ни на све ко те од бра не гра да.

Но ви по плав ни та лас ко ји се при бли жа вао Са вом из прав ца Хр ват ске био је из над ли ни је 
од бра на од по пла ве. Про би ја њем на си па код Жу па ње (Хр ват ска), ре ка се из ли ла, па је опа-
сност про шла. Сми ри ва њем во до ста ја прет ња је от кло ње на те су би бли о те ка ри, као и сви љу ди 
ко ји су ан га жо ва ни, вра ће ни сво јим те ку ћим оба ве за ма.

И на ред не 2015. го ди не, ка да се услед но вих обил них па да ви на, по ди гао ни во Са ве, би бли-
о те ка ри су на но во рас по ре ђе ни на рад не за дат ке, с тим да овај пут пу не вре ће са пе ском. За 
раз ли ку од прет ход не се зо не, си ту а ци ја се бр зо и по вољ но раз ре ши ла те је и ве ће ан га жо ва ње 
из о ста ло.

Би бли о те ка ша бач ка у вре ме ну пан де ми је Co vid-19

На ред на кри за ко ја је из и ски ва ла нов, ак ти ван труд би бли о те ка ра, до ла зи на по чет ку 2020. 
го ди не. Ван ред на си ту а ци ја про гла ше на сре ди ном мар та исте го ди не,4 при мо ра ла је за по сле-
не у Би бли о те ци да пре ђу на ре жим ра да про пи сан пре по ру ка ма и на ред ба ма о по сло ва њу у 
то ку ван ред ног ста ња про гла ше ног услед пан де ми је Co vid-19.5 Об у ста вљен је рад са ко ри сни-
ци ма, а сви они ко ји спа да ју у ри зич не гру пе због при дру же них бо ле сти, ста ри ји од 60 го ди на 
и мај ке са ма лом де цом, упу ће ни су на рад од ку ће. Оста ли за по сле ни, по шту ју ћи рад но вре ме 
од 7.00 до 15.00 ча со ва, оба вља ли су за по че те и те ку ће по сло ве у уста но ви. Под тим се под ра-
зу ме ва ло уре ђе ње фон да и кон такт са ко ри сни ци ма пу тем те ле фо на и меј ла. Ко ри сни ци ни су 
има ли при ступ у згра ду, а сва за ду же ња про ду же на су до за вр шет ка ван ред ног ста ња.

На ба вље на су по треб на за штит на сред ства: ма ске, ру ка ви це, пла стич ни ви зи ри, као и асеп-
сол и ал ко хол за дез ин фек ци ју. 

Убр зо је усле дио по зив да се би бли о те ка ри, као и оста ли за по сле ни у јав ним уста но ва ма, 
ја ве у Цр ве ни крст, ка ко би се ста ви ли на рас по ла га ње ра ди пру жа ња по мо ћи угро же ним ка-
те го ри ја ма ста нов ни штва. Сва ко од при ја вље них по кри вао је крај у ко ме ста ну је те је на по зив 
ко ји ста ри, не моћ ни и сви ко ји ни су у мо гућ но сти да из ла зе упу ћу ју Цр ве ном кр сту, од ла зио у 
по моћ. Ују тру се од ла зи ло на по сао у 7.00 ча со ва, па се на кон по зи ва за ин тер вен ци ју кре та ло 
на за да ту ло ка ци ју. У ме ђу вре ме ну је ус по ста вљан кон такт са они ма ко ји су тра жи ли по моћ 
и услу ге ра ди на ја ве до ла ска и при пре ме по треб них ства ри. Услу ге су би ле раз ли чи те вр сте: 

3  Че врн ти ја је ме сто на де сној оба ли Са ве, по зна то из Пр вог свет ског ра та. На кон по бе до но сне Цер ске бит ке, са ве зни ци су тра-
жи ли да срп ска вој ска пре ђе у офан зи ву и пре ба ци се на ле ву, срем ску оба лу Са ве. Ти моч ка ди ви зи ја 6. сеп тем бра пре ла зи 
ре ку код Че врн ти је и до ла зи на по ље Ле гет. Не при ја тељ је ус пео да по ти сне Ти мо ча не, на нев ши им те шке гу бит ке. Из стро ја је 
из ба че но пре ко 6000 вој ни ка, од ко јих се нај ве ћи део уто пио у Са ви, јер ни је умео да пли ва. – Ми лић Ј. Ми ли ће вић, „Ста ре-
шин ски ка дар вој ске Ср би је у би ци на Че врн ти ји (Ле ге ту) сеп тем бра 1914. го ди не”, у Пр ви свет ски рат, Ср би ја, Бал кан и Ве ли ке 
си ле (Бе о град: Исто риј ски ин сти тут; Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња, 2015), 291–293.

4  „Од лу ка о про гла ше њу ван ред ног ста ња”, Слу жбе ни гла сник РС број 29 (2020), пре у зе то 9. 11. 2021, https://www.prav no-in for ma-
ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/pred sed nik/od lu kа/2020/29/1/reg.

5  „На ред ба о про гла ше њу епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19”, Слу жбе ни гла сник РС број 37 (2020), пре у зе то 9. 11. 2021, 
https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/na red ba-pro gla se nje-epi de mi je-za ra zne-bo le sti-co vid-19.html.
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на бав ка ра зно вр сних по треп шти на, по ди за ње нов ца, но ше ње хра не, на бав ка ма ски и сред ста-
ва за дез ин фек ци ју или јед но став но ма ло раз го во ра са уса мље ним и упла ше ним љу ди ма. На 
од ре ђе ним тач ка ма у гра ду по ста вље ни су ве ли ки ка ни сте ри са дез ин фек ци о ним сред ством 
те се ту то чи ла теч ност у ма ње по су де и но си ла та мо где је би ло по тре бе за тим. Ви кен дом је 
ор га ни зо ва на ак ци ја дез ин фек ци је згра да и јав ног про сто ра, па су во лон те ри са ка ни сте ри ма 
на ле ђи ма оби ла зи ли за да те ло ка ци је.

Сви ан га жо ва ни на те ре ну, во лон те ри гра да Шап ца (ту се ра чу на ју и би бли о те ка ри, њих 
10), до би ли су но во за ду же ње у ви ду по де ле за штит них ма ски. Ра ди ло се у па ру, уз во ђе ње 
еви ден ци је.

За то вре ме, у са мој би бли о те ци по че ло је ши ве ње за штит них ма ски од ма те ри ја ла ко ји је 
оста јао од ра ни јих ра ди о ни ца. У пр ви мах, ма ске су де ље не они ма ко ји су се ја вља ли да су им 
по треб не, а ни су би ли у мо гућ но сти да до ђу до њих. Ка да се про чу ло за ову ак ци ју, гра ђа ни 
су са ми до но си ли ма те ри ја ле. Про дук тив ност је по ра сла, а ма ске су се де ли ле и у уста но ва ма 
по пут Ге рон то ло шког цен тра. По де ла ма ски у гра ду пре ра сла је у ак ци ју ко ја се про ши ри ла и 
на пред гра ђе.

По чет ком ју на, ка да су ме ре по че ле да по пу шта ју, окон ча на је кам па ња по де ле за штит них 
ма ски. По по пу шта њу ме ра, би бли о те ка је по че ла да ра ди на на чин при ла го ђен спе ци фич ној 
си ту а ци ји.6 Рад са ко ри сни ци ма од ви јао се пре ко шал те ра. На јед ном про зо ру / шал те ру оста-
вља ли су за ду же не књи ге, а на дру гом су за ду жи ва ли но ве. Ре зер ва ци је књи га, ра ди бр жег 
и ефи ка сни јег де ло ва ња, вр ше не су и те ле фо ном, меј лом, пу тем смс по ру ка или апли ка ци је 
Vi ber. Та ко су ко ри сни ци по до ла ску мо гли од мах да пре у зму сво је пу бли ка ци је. Вра ће не књи-
ге од ла га не су у по себ ну про сто ри ју и ту су бо ра ви ле 7 да на. На кон дез ин фек ци је, вра ћа не 
су у фонд. По што су сви про гра ми от ка за ни, а ка ко чи та о ни це ни су ра ди ле и ко ри сни ци ни су 
мо гли да уђу у згра ду, ко му ни ка ци ја са њи ма се од ви ја ла и пу тем веб-стра ни це и дру штве них 
мре жа, а ода бра ни про гра ми су по ста вља ни на YouТu be ка нал Би бли о те ке ша бач ке.7

Па у за је тра ја ла до кра ја ју ла, ка да је спро ве де на но ва ак ци ја по мо ћи су гра ђа ни ма. Кра-
јем ју ла и то ком це лог ав гу ста при пре ма ни су за штит ни па ке ти за гра ђан ство. Окон ча њем 
овог по сла пре ста ло је ан га жо ва ње би бли о те ка ра те су мо гли да се вра те ре дов ним рад ним 
оба ве за ма.

За кључ на раз ма тра ња

Две кри зне си ту а ци је, сва ка по на о соб, от кри ле су сле де ће: но ви, ван ред ни усло ви жи во та, 
ра да и све у куп ног де ло ва ња по ка за ле су при ла го дљи вост и љу ди и са ме уста но ве. У оба слу ча-
ја из вр ше на је ре ор га ни за ци ја по сло ва у би бли о те ци, сход но бро ју при сут них и си ту а ци ји на 
те ре ну. Уста но ва је ус пе ла да од го во ри на иза зов и да при ла го ди сва ко днев не струч не по сло ве 
и про мо тив не активно сти вир ту ел ном све ту и он лајн окру же њу. 

За по сле ни су по ка за ли спрем ност да бу ду ак тив ни у во лон тер ском ра ду и у по пла ви и у 
пан де ми ји и то је раз лог што се рад ба ви упра во овим сег мен том њи хо вог де ло ва ња. На при-
ме ру Би бли о те ке ша бач ке, у овом тек сту је при ка за но ка ко су, у усло ви ма ван ред них си ту а ци-
ја, без раз ли ке да ли су угро же ни имо ви на или жи во ти и здра вље љу ди, би бли о те ка ри пру жа ли 
услу ге сво јој ло кал ној за јед ни ци ко је ни су са став ни део њи хо вог про фе си о нал ног де ло ва ња и 
ти ме до ка за ли да су у свим окол но сти ма њен нео дво ји ви део.

6  „Би бли о те ка по че ла са ра дом“, Ра дио те ле ви зи ја Ша бац, 4. 5. 2020, пре у зе то 9. 11. 2021, https://www.you tu be.co m/
watch?v=-Raf CAC jVPo.

7  Би бли о те ка ша бач ка, пре у зе то 10. 9. 2021, https://bi bli o te ka sa bac.or g.rs ; Би бли о те ка ша бач ка, Fa ce bo ok, пре у зе то 10. 9. 2021, 
https://www.fa ce bo ok.co m/bi bli o te ka.sa bac ka/; Bi bli o te ka ša bač ka, You Тu be, pre u ze to 10. 9. 2021, https://www.you tu be.co m/
user/bi bli o te ka sa bac ka.
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Li bra ri es and Red Alert: Ex pe ri en ce of the Ša bac Li brary  
du ring the Flood and Covid-19 Pan de mic

Summary
Two crisis situations – the flood in 2014 and the Covid-19 pandemic in 2020, caused major changes in the work of the 
Šabac Library. During those crisis periods, librarians were directly engaged in the field and adapted the work of the 
institution to the given circumstances. The paper analyzes the similarities and differences in the work of the library 
during the two mentioned emergencies. In both cases, the library had to change its usual model of working with 
users, and librarians had to get involved in helping the local community. The difference is that during the flood, the 
property of our fellow citizens was endangered, while during the pandemic, their lives and health. The Šabac Library 
has shown the ability to adapt in both situations, so it has managed to retain its users and improve information and 
educational work with them.
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