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Са же так
Текст се бави анализом рада јавних библиотека у Србији у условима изазваним пандемијом корона вируса. Заснован 
је на Упитнику који је послат на адресе библиотекара матичних служби, чланова Секције за Матичне библиотеке 
Библиотекарског друштва Србије. С обзиром на то да је на њега одговорило мање од половине колега, аутори су своја 
сазнања допунили подацима из излагања која су чули на Библионету 2021 у Лесковцу, посвећеном овој теми. Изложени су 
и протумачени одговори испитаника, а пажња је посвећена и активностима јавних библиотека на њиховим званичним веб-
странама и на друштвеним мрежама. Резултат овог истраживања је преглед делатности библиотека у условима ванредног 
стања и непосредне опасности по здравље и животе људи који приказује преусмеравање комуникације са корисницима 
од традиционалног пружања услуга у просторијама институција на ново, дигитално окружење. Доказано је да су се ове 
установе веома брзо и успешно прилагодиле новим околностима и да су успеле да анимирају нову корисничку групу 
представљањем својих фондова, збирки, изложби, манифестација и различитих активности у виртуелном свету.

Кључне речи: јавне библиотеке, Република Србија, пандемија Covid-19, веб-странице, друштвене мреже, фондови 
библиотека, дигиталне технологије, промотивне активности, онлајн услуге

Увод

Пан де ми ја Co vid-19 до не ла је про ме не у свим сег мен ти ма ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма у 
чи та вом све ту. По сло ва ње свих ин сти ту ци ја ко је ни су од ви тал ног зна ча ја за жи вот, као и кон-
так ти, пре ба че ни су у вир ту ел но окру же ње. Је ди ни на чин за очу ва ње жи во та и здра вља ко ји се 
пре по ру чи вао и пре по ру чу је се у од го вор ним дру штви ма је сте рад од ку ће та мо где је мо гу ће, 
из бе га ва ње не по сред них кон та ка та, но ше ње за штит них ма ски и дез ин фек ци ја и одр жа ва ње 
хи ги је не рад них про сто ра и до ма ћин ста ва. Би бли о те ке, као уста но ве ко је нај ве ћим де лом по-
сто је због услу га ко је пру жа ју ко ри сни ци ма и у слу жби су за јед ни це, до жи ве ле су огра ни че ња 
у сво јој основ ној де лат но сти. Са ве ли ком си гур но шћу се мо же твр ди ти да се чо ве чан ство у 
це ли ни ни је нај бо ље сна шло у но во на ста лим окол но сти ма, а са зна ња о ви ру су, ње го вим му-
та ци ја ма, ле че њу, вак ци на ци ји, а са дру ге стра не не ги ра ње ви ру са, од би ја ње да се по шту ју 
про пи са не ме ре, ан ти вак ци нал ни по кре ти, до но се но ва пра ви ла по на ша ња. И рад би бли о те-
ка ор га ни зо ван је на раз ли чи те на чи не, у скла ду са про пи си ма и упут стви ма ко је су из да ва ли 
над ле жни ор га ни у ци љу за шти те здра вља и жи во та љу ди, али се умно го ме за сно вао и на по је-
ди нач ним про це на ма но си ла ца ло кал не вла сти и ру ко во ди ла ца ових уста но ва, што је до не ло 
при лич но ра зно ли ко по на ша ње.
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За да так овог члан ка је сте да пред ста ви рад јав них би бли о те ка у Ср би ји у усло ви ма иза-
зва ним пан де ми јом Co vid-19. Овом при ли ком на ша ис ку ства ни су упо ре ђи ва на са они ма из 
дру гих зе ма ља. За пи са ње тек ста ко ри шће ни су по да ци до би је ни имејл ан ке том спро ве де ном 
ме ђу чла но ви ма Ма тич не сек ци је Библиотекарског друштва Србије (БДС), као и пре зен та ци-
је ко ле га ко је су из ла га ле на Би бли о не ту 2021 у Ле сков цу – „Би бли о те ка од ку ће: иза зо ви и 
мо гућ но сти ор га ни за ци је би бли о теч ких услу га то ком пан де ми је“. С об зи ром на то да су по је-
ди нач ни при ме ри до бре прак се већ об ја вљи ва ни у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, ау то ри овог 
ра да су по ку ша ли да са чи не са мо је дан при каз де ло ва ња јав них би бли о те ка. Та ко ђе, у овом 
кон тек сту су пред ста вље ни упут ства и за кон ска ак та ко ја се од но се на де ло ва ње у ван ред ним 
усло ви ма, као и са др жа ји ко је су би бли о те ке ну ди ле сво јим ко ри сни ци ма пу тем дру штве них 
мре жа и раз ли чи тих ме ди ја.

Упит ник о ра ду у усло ви ма пан де ми је Co vid-19

Упит ник о ра ду би бли о те ка у вре ме пан де ми је по слат је на 25 адре са чла но ва Сек ци је за 
Ма тич не по сло ве БДС. Раз лог за ова кав из бор ис пи та ни ка би ла је чи ње ни ца да би бли о те ка ри 
ових слу жби има ју нај це ло ви ти ји увид у де ло ва ње ма тич не би бли о те ке. На ње га је од го во ри ло 
12 би бли о те ка ра, што чи ни ма ње од по ло ви не ко ле га ко је су при хва ти ле да уче ству ју у овој 
ан ке ти. По да так зву чи при лич но по ра зно, али тре ба ло би има ти у ви ду да су мно ги већ пи са ли 
ра до ве или из ла га ли на ску по ви ма на ову те му, па је мо гу ће да ни су би ли вољ ни да се по но во 
ба ве њо ме. Иа ко се ово не мо же сма тра ти ре пре зен та тив ним узо р ком, ау то ри су се усме ри ли 
на опис ис ку ста ва за ко ја су прет по ста ви ли да су слич на и код оних ко ји на упит ник ни су од-
го во ри ли, уви дом у ак тив но сти би бли о те ка у об ја вље ним ра до ви ма, на веб-стра ни ца ма и на 
дру штве ним мре жа ма.

Би бли о те ка ри ма тич них слу жби су да ли ве о ма ра зно вр сне од го во ре и то не на сва по ста-
вље на пи та ња те је ура ђе на њи хо ва ана ли за без кван ти та тив них по ка за те ља. Да би се по да ци 
упот пу ни ли и са чи нио што це ло ви ти ји при каз, ау то ри су на во ди ли и ис ку ства би бли о те ка ра 
ко ја су чу ли на ово го ди шњем Би бли о не ту одр жа ном у Ле сков цу.

Упит ник је са др жао се дам пи та ња:
1.  Опи ши те ка ко је у ва шој би бли о те ци ор га ни зо ван рад у вре ме про гла ше ња ван ред ног 

ста ња због пан де ми је Co vid-19 у то ку 2020. го ди не. На ко ји на чин је ор га ни зо ван рад са 
ко ри сни ци ма?

2.  Ко ли ко је ин тен зи ви ра но при су ство ва ше би бли о те ке на дру штве ним мре жа ма у то ку 
„за тва ра ња“ у про ле ће 2020. го ди не? Мо же те ли да на ве де те при ме ре?

3.  Ка да је и на ко ји на чин ва ша би бли о те ка по но во отво ри ла вра та за ко ри сни ке на кон „за-
тва ра ња“ у про ле ће 2020. го ди не?

4.  Да ли је са да у ва шој би бли о те ци у пот пу но сти нор ма ли зо ван рад са ко ри сни ци ма или и 
да ље по сто је не ка огра ни че ња за њих? Опи ши те мо лим вас.

5.  Да ли су рад ни ци ва ше би бли о те ке то ком пан де ми је Co vid-19 би ли дру штве но ан га жо ва-
ни у по мо ћи ло кал ној за јед ни ци и на ко ји на чин? На ве ди те при ме ре.

6.  Ко ли ко се си ту а ци ја са пан де ми јом од ра зи ла на про гра ме за ко ри сни ке ко је ва ша би бли-
о те ка ор га ни зу је? Да ли су не ки про гра ми од ло же ни, про ме ње ни...?

7.  Мо же те ли да из несете не ка за па жа ња и за кључ ке о ра ду са ко ри сни ци ма у но вим 
окол но сти ма?

Ова ко кон ци пи ра ним пи та њи ма учи њен је по ку шај да се ис пи та ни ци ма омо гу ћи да пру же 
што пот пу ни је од го во ре, тј. да оп шир но опи шу сво ја ис ку ства у ван ред ним усло ви ма ра да. У 
да љем тек сту ће, у скла ду са ре до сле дом пи та ња, од го во ри би ти пред ста вље ни хро но ло шким 
ре дом.
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За тва ра ње би бли о те ка

У ци љу спре ча ва ња ши ре ња пан де ми је ко ро на ви ру са Co vid-19, за јед нич ком од лу ком 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, пред сед ни ка На род не скуп шти не и пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је (РС),1 15. мар та 2020. го ди не уве де но је ван ред но ста ње у др жа ви.2 С об зи ром на 
спре че ност оба вља ња про грам ских ак тив но сти уста но ва кул ту ре и ре дук ци ју по слов ног про-
це са због за бра не оку пља ња, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 16. 
мар та исте го ди не, упу ти ло је пре по ру ку уста но ва ма кул ту ре да се гра ђа ни ма омо гу ћи мак-
си мал на до ступ ност ди ги тал них са др жа ја из обла сти кул ту ре на ин тер нет ка на ли ма и дру-
штве ним мре жа ма.3

По зи ва ју ћи се на по ме ну ту од лу ку Вла де РС, го то во све би бли о те ке у Ср би ји пре ки ну ле су 
не по сред ни рад са ко ри сни ци ма, што се мо же сма тра ти је дин стве ним слу ча јем у до са да шњој 
прак си.

У скла ду са Уред бом о ор га ни зо ва њу ра да по сло да ва ца за вре ме ван ред ног ста ња4 и пре по-
ру ка ма Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, у јав ним би бли о те ка ма је ре-
ор га ни зо ван ан га жман за по сле них рад ни ка. Ве ћи део је пре шао на рад од ку ће. У по чет ку се 
ова пре по ру ка од но си ла на оне ко ји су сма тра ни по себ но угро же ни ма –хро нич ни бо ле сни ци, 
рад ни ци ста ри ји од 60 го ди на, са мо хра ни ро ди те љи и ро ди те љи де це до 12 го ди на ста ро сти. 

Је дан део за по сле них на ста вио је ре дов но да до ла зи на по сао. Осим по тре бе за де жур стви-
ма, на ста вљен је струч ни рад на уре ђе њу фон до ва, ка та ло ги за ци ји, ин вен та ри са њу и ре ви зи ји, 
ди ги та ли за ци ји, као и свим оста лим по сло ви ма ко ји се од ви ја ју не за ви сно од ра да са ко ри-
сни ци ма (Зре ња нин, Кра ље во, Ша бац, Вра ње, Ле ско вац, Ниш, Но ви Сад, Су бо ти ца, Пан че во, 
Вр шац, Бор, Ва ље во, Би бли о те ка гра да Бе о гра да).

Ова кве из ме не рад ног ре жи ма мо ра ле су би ти прав но ре гу ли са не на ни воу сва ке би бли-
о те ке. У том сми слу, усво је ни су до ку мен ти као што су: Ак т о про це ни ри зи ка, Пра вил ник о 
ор га ни за ци ји ра да то ком тра ја ња ван ред ног ста ња, План при ме не ме ра за шти те за по сле них и 
дру га слич на ак та ко ја су, укуп но гле да но, има ла за циљ да се обез бе ди за шти та за по сле них и 
ко ри сни ка при ли ком тра ја ња пан де ми је, као и да се де фи ни ше дру га чи ја ор га ни за ци ја ра да 
(Зре ња нин, Кра ље во, Су бо ти ца, Вра ње, Вр шац, Ле ско вац). За  раз ли ку од оста лих, На род на 
би бли о те ка Кру ше вац је све вре ме услу жи ва ла ко ри сни ке. У би бли о те ци у Бо ру, свим чла но-
ви ма је про ду же но члан ство за 2 ме се ца, ко ли ко је би ла за тво ре на фи зич ки за ко ри сни ке.

Нов на чин ра да са ко ри сни ци ма

На осно ву од го во ра ис пи та ни ка, очи глед но је да су се би бли о те ке ве о ма бр зо при ла го-
ди ле но вом на чи ну ра да са ко ри сни ци ма ко ри сте ћи ди ги тал не тех но ло ги је. Са др жа је сво-
јих фон до ва ну ди ле су на сво јим веб-стра ни ца ма, дру штве ним мре жа ма, а про гра ме и на 
You Тu be ка на ли ма. Кон так те са ко ри сни ци ма, та мо где то ни је би ло мо гу ће у не по сред ним 
су сре ти ма, би бли о те ка ри су оства ри ва ли те ле фо ном, имеј лом, пу тем Mes sen ger-a, Vi ber-a, 
What sApp-a и др., док су би бли о те ка ри из Ле сков ца на ве ли да су ко ри сни ци ма до ста вља ли 

1  На осно ву „За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 15, члан 6, став 1 (2016) 
и дру гих за ко на.

2  „Од лу ка о про гла ше њу бо ле сти CO VID-19 иза зва не ви ру сом Sars-CoV-2 за ра зном бо ле шћу“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је 
број 35 (2020).

3  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Пре по ру ка уста но ва ма кул ту ре да се гра ђа ни ма Ср би је омо гу ћи 
до ступ ност ди ги тал ног са др жа ја“, об ја вље но 16. 3. 2020, пре у зе то 24. 6. 2021, https://www.kul tu ra.gov .rs/vest/1637/pre po ru ka-
usta no va ma-kul tu re-da-se-gra dja ni ma-sr bi je-omo gu ci-do stup nost-di gi tal nih-sa dr za ja.ph p.

4  „Уред ба о ор га ни зо ва њу ра да по сло да ва ца за вре ме ван ред ног ста ња“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 31 (2020), 
об ја вље но 16. 3 2020, пре у зе то 24 6. 2021, https://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/vla da/
ured ba/2020/31/2/reg.
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же ље не пу бли ка ци је на кућ ну адре су. Не ке би бли о те ке су ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма 
оба вља ле пу тем кон фе рен циј ских апли ка ци ја. Аме рич ки ку так би бли о те ке у Вра њу, на при-
мер, ор га ни зо вао је ча со ве ен гле ског је зи ка и обу ку из ме диј ске пи сме но сти путемZoom-а 
и Han go uts-а.

На веб-стра ни ца ма би бли о те ка об ја вљи ва не су, на пр вом ме сту бит не ин фор ма ци је о ра ду 
би бли о те ке за вре ме пан де ми је, елек трон ски ка та ло зи фон до ва, са др жа ји о слав ним лич но-
сти ма и ва жни да ту ми, ди ги тал не би бли о те ке у ко ји ма се на ла зе елек трон ска из да ња пу бли-
ка ци ја, вир ту ел не из ло жбе, ди ги та ли зо ва не зби р ке пе ри о дич них пу бли ка ци ја, пре зен та ци је 
зби р ки, на ро чи то за ви чај них фон до ва и фон до ва ста ре и рет ке књи ге, пре по ру ке књи га за 
чи та ње, звуч не к њи ге  итд. (Ниш, Су бо ти ца, Кру ше вац, Бор, Кра ље во, Зре ња нин, Ле ско вац, 
По жа ре вац, Ша бац).5 За ви чај но оде ље ње би бли о те ке у Кру шев цу, на при мер, по кре ну ло је 
по себ ну  веб-стра ни цу на ко јој су из ра ђи ва не пред мет не од ред ни це о по зна тим Кру ше вља-
ни ма, ме сти ма и уста но ва ма.6 На веб-стра ни ци би бли о те ке у Бо ру об ја вљи ва ни су по сто ви о 
ди се ми на ци ји оп штих ин фор ма ци ја из кул ту ре, умет но сти и обра зо ва ња, о ло кал ној кул ту ри 
и жи во ту и оби ча ји ма, ана ли зи ра не исто риј ске фак то гра фи је ве за не за Фран цу ско дру штво 
бор ских рад ни ка (ФДБР), рад нич ку кул ту ру и ин ду стриј ско на сле ђе у ци љу пи са ња пу бли ка-
ци је о фо то до ку мен та ци ји ФДБР. Ово је, ујед но, је ди на би бли о те ка ко ја је на ве ла да је одр-
жа ва ла блог Клуб књи го љу ба ца.7

Мно ге би бли о те ке су про це ни ле да ко ри сни ци не пра те њи хо ве зва нич не веб-стра ни це, па 
су сво је ак тив но сти пр вен стве но усме ри ле на дру штве не мре же и YouТu be ка на ле (Вра ње).

Ак тив ност би бли о те ка би ла је нај ви дљи ви ја на Fa ce bo ok-у (ФБ), In sta gram-у и You Тu be-у. 
У пе ри о ду за бра не кре та ња, ко ри сни ци су ов де мо гли да про на ђу нај ра зли чи ти је са др жа је. 

Из Би бли о те ке гра да Бе о гра да, еми то ва но је де вет ве ли ких про грам ских ци клу са („Чи там 
не ски там“ – на ФБ стра ни цу ко ри сни ци су сла ли оми ље не ци та те из књи га; фо то-кон курс 
„Чи тај, не ски тај, са књи гом се сли кај“ – You Тu be ка нал и ФБ стра на, „Про чи тај ми мо ју же-
љу“ – чи та ње по е зи је, „При чам, не ски там“ – се ри јал раз го во ра са по зна ти ма, „Дра го це но сти 
би бли о те ке гра да Бе о гра да“ – вир ту ел на шет ња кроз по себ не фон до ве и оде ље ња, „Фо то-кон-
курс ре тро те ка“ – из ло жба нај бо љих фо то гра фи ја, „Спо ме нар БГБ“ – вир ту ел ни спо ме нар 
по зна тих, „При че са пу то ва ња“ , „Би бли о те ке су свет“ уз уче шће 13 ам ба са да, „По е зи ју ће сви 
во ле ти“ итд.).8

Би бли о те ка у Су бо ти ци је на ФБ-у и YouТu be-у, сем по ми ња них са др жа ја, по ста вља ла сним-
ке бај ки и лек ти ра ко је су, по из бо ру би бли о те ка ра, чи та ли глум ци су бо тич ког по зо ри шта.9

На дру штве ним мре жа ма Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду об ја вљи ва ни су ци та ти по зна-
тих на те му хра бро сти и ра зно вр сни про гра ми („Књи ге ко је не ма ју рок тра ја ња“ – под се ћа ње 
на кла сич на де ла свет ске књи жев но сти; „Ко ри сни ци чи та ју“ – чи та о ци су сла ли сним ке чи-
та ња ро ман тич не по е зи је; „Књи га као об лик умет нич ког из ра жа ва ња“; „Ша пу та ње на ув це“ 
– би бли о те ка ри и по зна те лич но сти чи та ли су бај ке и пе сме за де цу; „Од де те та до по е те“ 

5  На род на би бли о те ка „Сте ван Сре мац“, Ниш, пре у зе то 1. 7. 2021, http://www.nbss.rs/; Град ска би бли о те ка Су бо ти ца, пре у зе то 
1. 7. 2021, https://www.su bi bli o te ka.rs /; На род на би бли о те ка Кру ше вац, пре у зе то 1. 7. 2021, https://nbks.org.rs/; На род на би-
бли о те ка Бор, пре у зе то 2. 7. 2021, https://www.bi bli o te ka-bo r.or g.rs /; На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 
пре у зе то 2. 7. 2021, https://kv-bi blio.or g.rs /; Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин, пре у зе то 3. 7. 2021, 
https://www.zr bi blio.rs /; На род на би бли о те ка „Ра до је До ма но вић“, Ле ско вац, пре у зе то 4. 7. 2021, https://www.nble sko vac.rs/; 
На род на би бли о те ка „Или ја М. Пе тро вић“, По жа ре вац, пре у зе то 4. 7. 2021, http://www.nbpo.rs/; Би бли о те ка ша бач ка, пре у зе то 
4. 7. 2021, https://bi bli o te ka sa bac.or g.rs /.

6  На род на би бли о те ка Кру ше вац, За ви чај но оде ље ње, Кру шев љни – еба за о Кру шев цу и Кру ше вља ни ма“, пре у зе то 10. 7. 2021, 
https://kru se vlja ni.com /.

7  На род на би бли о те ка Бор, Клуб књи го љу ба ца (блог), пре у зе то 2. 7. 2021, http://knji go lju bac.blog spot.com/.
8  Bi bli o te ka gra da Be o gra da, Fa ce bo ok, pre u ze to 3. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/bi bli o te ka gra da be o gra da; Bi bli o te ka gra da 

Be o gra da, You tu be, pre u ze to 3. 7. 2021, https://www.you tu be.co m/chan nel/UCx21nKdrl PA xUrj8-NT3Hfg.
9  Grad ska bi bli o te ka Su bo ti ca (zva nič na pre zen ta ci ja), Fa ce bo ok, pre u ze to 3. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/su bo ti ca.bi bli o te-

ka; Grad ska bi bli o te ka Su bo ti ca, You Тu be, pre u ze to 3. 7. 2021, https://www.you tu be.co m/chan nel/UC6Z1X5MZj1sshyr6G999j0Q.
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– по ет ско-ре ци та тор ски кон курс у он лајн фор ми; ин тер вјуи са деч јим пи сци ма, „Уз ре чи це и 
низ ре чи це“ – је зич ке не до у ми це и за ни мљи во сти; „Пи сци код вас“ – пи сци чи та ју сво ја де ла, 
„Ре чи као зна ме ња“ – пред ста вља ње но вих књи га).10

Би бли о те ка ри из Вра ња сво је ак тив но сти су усме ри ли на ФБ стра ни цу, на ко јој су об ја вљи-
ва ли оба ве ште ња о би бли о теч ким он лајн ре сур си ма, ди ги тал ним са др жа ји ма, пре по ру ке за 
чи та ње, обе ле жа ва ли су зна чај не да ту ме за би бли о те кар ство и књи жев ност.11

Зре ња нин ска би бли о те ка је, та ко ђе, сво је са др жа је об ја вљи ва ла на дру штве ним мре жа ма 
и You Тu be ка на лу. По кре ну та је „При ча о ни ца“ – 192 ау дио-при че ко је су чи та ли од ра сли, де-
ца, би бли о те ка ри, а пре слу ша не су ви ше од 15.000 пу та. У овај про грам укљу че на је и Ме ђу оп-
штин ска ор га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих. Об ја вљи ва ла је сва ко днев не пре по ру ке По зајм-
ног оде ље ња у ви ду кра ћих ау тор ских ре цен зи ја. Ко ри сни ци су по ка за ли ве ли ко ин те ре со ва ње 
за вир ту ел но во ђе ње кроз из ло жбу „Ста ре књи ге и ру ко пи си ГНБ ‚Жар ко Зре ња нин’“.12

Пу тем дру штве них мре жа (ФБ и In sta gram) Би бли о те ка у Кра ље ву је  о бја вљи ва ла ин фор-
ма ци је о ра ду и про мо ви са ла но ве об ли ке про грам ских и ра ди о ни чар ских де лат но сти. Пре зен-
то ва ла је сво је ди ги тал не ко лек ци је, фонд ста ре и рет ке књи ге, за ви чај ни фонд, ор га ни зо ва ла 
кул тур но-ани ма ци о не про гра ме  деч је би бли о те ке, а на ро чи то су би ли по се ће ни књи жев не ве-
че ри и кон цер ти. Сва ко днев но је во ђен он лајн чи та лач ки днев ник за од ра сле и де цу. Про грам 
је на ста вљен и на кон по нов ног отва ра ња би бли о те ке. По кре ну та је он лајн го вор на ра ди о ни ца 
за де цу – сет го вор них ве жби (бр за ли ца) и он лајн квиз о по зна ва њу књи жев но сти за од ра сле у 
част Свет ског да на књи ге.13

Би бли о те ка ри из Ле сков ца су, од про гла ше ња пан де ми је, све вре ме ко ри сни ци ма и пра ти-
о ци ма на дру штве ним мре жа ма пру жа ли раз не ин фор ма ци је. Об ја ви ли су 11 елек трон ских 
ка та ло га књи га са пред ло зи ма за чи та ње у ван ред ним окол но сти ма са По зајм ног и Деч јег оде-
ље ња. Из ра ђен је и ка та лог књи га на осно ву ко јег се мо гла по ру чи ти гра ђа. Би бли о те ка је ор-
га ни зо ва ла број не aк тивности за де цу и мла де. Чи та ње бај ки и ба сни „Би бли о те ка ри чи та ју за 
нај мла ђе“ еми то ва но је сва ког да на на дру штве ним мре жа ма и YouТu be ка на лу Би бли о те ке. У 
ак ци ји под на зи вом „Ла ку ноћ, де цо!“ об ја вљи ва ни су са др жа ји за нај мла ђе на срп ском и ен-
гле ском је зи ку, а у њој су уче ство ва ла и са ма де ца ко ја су чи та ла пе сме или при че и сла ла сво је 
ви део-за пи се. Из ра ђе на је „Би бли о бој ка“– елек трон ска  бо јан ка за нај мла ђе са цр те жи ма књи-
га и би бли о те ке. Та ко ђе су об ја вљи ва не ак тив но сти: „Чи та лац би бли о те кар“, „Би бли о те ка ри 
пре по ру чу ју“, „На да на шњи дан“, „Чи та ње је ле ко ви то!“, „Зна ме ни то сти Ле сков ца“, „Цр кве и 
ма на сти ри Ле сков ца“ и „Ле ско вач ки ау то ри“.14

На ФБ стра ни ци би бли о те ке у По жа рев цу ор га ни зо ва на су он лајн књи жев на пред ста вља-
ња, пре да ва ња, за ни мљи во сти из све та кул ту ре, ра ди о ни це, на град ни кон кур си и при ло зи за 
де цу – чи та ње бај ки и при ча.15

10  Grad ska bi bli o te ka u No vom Sa du, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/Grad ska Bi bli o te ka No vi Sad; 
Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, You Тu be, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.you tu be.co m/c/%D0%93%D1%80%D0%B0
%D0%B4%D1%81%D0%BA %D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB %D0%B8%D0%BE %D1%82%D0%B5%D0%BA-
%D0%B0%D1%83%D0%9D%D0%BE %D0%B2%D0%BE %D0%BC %D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83.

11  Jav na bi bli o te ka „Bo ra Stan ko vić“, Vra nje, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/bib vr.
12   Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“, Zre nja nin, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/zre nja nin-

ska bi bli o te ka; Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“, Zre nja nin, YouТu be, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.you tu be.
co m/chan nel/UC8FBAcdt1LIrCHncek MR6lw.

13  На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/Bi bli o te ka Kra-
lje vo. Ау то ри су ин фор ма ци је до пу ња ва ли и по да ци ма из тек ста Је ле на Ан дрић и Дан ка Спа со је вић, „Ор га ни за ци ја и иза зо ви у 
ра ду На род не би бли о те ке ‚Сте фан Пр во вен ча ни’ Кра ље во у до ба пан де ми је“, Би бли о те кар год. LXII св. 2 (2020): 85–97.

14  На род на би бли о те ка „Ра до је До ма но вић“, Ле ско вац, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/le sko vac.bi-
bli o te ka; Na rod na bi bli o te ka „Ra do je Do ma no vić“, Le sko vac, YouTube, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.you tu be.co m/chan nel/
UC DOG3Uh t8ZS M4jC z-EN LRQQ.

15  На род на би бли о те ка „Или ја М. Пе тро вић“, По жа ре вац Gro up, Fa ce bo ok, pre u ze to 4. 7. 2021, https://www.fa ce bo ok.co m/
gro ups/565891400932165.
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Као што се мо же при ме ти ти, је дан број ис пи та ни ка је де таљ ни је од го во рио на пи та ња о 
свом ра ду у вре ме за тва ра ња, док су дру ги би ли при лич но шту ри. Не ке би бли о те ке ни су има ле 
ви дљи ве ак тив но сти на сво јим веб-стра ни ца ма и на дру штве ним мре жа ма у по сма тра ном пе-
ри о ду. Иа ко упит ник ни је по пу ни ла ве ћи на би бли о те ка ра ко ји ма је по слат, њи хо ве би бли о те ке 
су би ле ве о ма ак тив не, би ло у не по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма, би ло у вир ту ел ном окру же-
њу. Не ки ис пи та ни ци су та ко ђе на ве ли да су се од ре ђе ни про гра ми на ста ви ли и ка да је до шло 
до по нов ног отва ра ња би бли о те ка.

По нов но отва ра ње би бли о те ка

На осно ву пре по ру ке Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња свим би бли о те ка ма, ар хи-
ви ма, му зе ји ма и га ле ри ја ма да од сре де 22. апри ла 2020. го ди не на ста ве рад,16 по чи њу при-
пре ме за по нов но отва ра ње би бли о те ка за ко ри сни ке. Све уста но ве су би ле ду жне да обез бе-
де при ме ну пре вен тив них ме ра због здра вља и без бед но сти за по сле них, а од но си ле су се на 
др жа ње дис тан це, дез ин фек ци ју и упо тре бу за штит них сред ста ва, као и ме ра ко је се од но се 
на мак си ма лан број ли ца ко ја мо гу да бо ра ве у за тво ре ном про сто ру. У овом ак ту се ни су мо-
гла про на ћи де таљ ни ја упут ства ка ко спро во ди ти про пи са не ме ре, па су би бли о те ка ри би ли 
при лич но не си гур ни ка ко да по сту пе у но вој си ту а ци ји. На жа лост, ни ко се ни је по за ба вио 
пси хо ло шком по др шком за по сле ни ма, али они сва ка ко ни су из у зе так у при лич но сти хиј ском 
при сту пу за шти ти здра вља и без бед но сти гра ђа на.

Уви дев ши по тре бу за де таљ ни јим упут стви ма, Оде ље ње за за шти ту, кон зер ва ци ју и ре ста у ра-
ци ју На род не би бли о те ке Ср би је је 25. 4. 2020. из да ло Оба ве ште ње о ру ко ва њу гра ђом у усло ви ма 
пан де ми је ви ру са САРСКОВ2,17 ко је је, пу тем мре же, про сле ђе но свим би бли о те ка ма и би ло од 
ве ли ке ко ри сти за упра вља ње би бли о теч ком гра ђом у вре ме ну ка да се још ни је зна ло ко ли ко је 
мо гу ће да се ви рус пре но си пу тем штам па них пу бли ка ци ја. Ин сти тут за јав но здра вље „Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут“ је до нео Пре по ру ке за рад би бли о те ка, му зе ја и га ле ри ја,18 а Град ски за вод за 
јав но здра вље у Бе о гра ду Упут ство за рад би бли о те ка у ве зи пре вен ци је Ко вид19,19 ко ји је жељ-
но до че кан и де љен у мре жи би бли о теч ких уста но ва. Би бли о те кар ско дру штво Ср би је (БДС) 
је, у зах тев ном и спе ци фич ном тре нут ку за сна ла же ње у но вим окол но сти ма, од и гра ло уло гу 
ин фор ма ци о ног сер ви са за би бли о те ка ре. Пред сед ник Дру штва, Бог дан Три фу но вић, 23. 4. 
2020. упу тио је, пу тем би бли о теч ке вир ту ел не мре же, Пред лог пре по ру ка и ме ра ра да би бли о те ка 
то ком тра ја ња ван ред ног ста ња иза зва ног CO VID19 пан де ми јом,20 на стао, по ре чи ма ау то ра, не 
као оба ве зу ју ће упут ство, не го сред ство по мо ћи би бли о те ка ма ко је су се на шле у тран зи ци ји 
из ван ред ног на чи на ра да у нор мал но ста ње. На осно ву ових до ку ме на та, ис пи та ник из Зре ња-
ни на на во ди да је би бли о те ка до не ла план при ме не ме ра за шти те за по сле них.21 Ве ро ват но су 
и оста ле уста но ве до но си ле ова ква ак та, али ис пи та ни ци их у сво јим од го во ри ма ни су на ве ли.

16  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, „Пре по ру ка би бли о те ка ма, ар хи ви ма, му зе ји ма и га ле ри ја ма да од сре де 22. апри ла 
2020. го ди не на ста ве рад“, об ја вље но 21. 4. 2020, пре у зе то 7. 7. 2021, https://kul tu ra.gov .rs/vest/1691/pre po ru ka-bi bli o te ka ma-
ar hi vi ma-mu ze ji ma-i-ga le ri ja ma-u-sr bi ji-da -od -sre de-22-apri la-2020-go di ne-na sta ve-ra d.ph p.

17  Народнa библиоте кa Ср би је, Оде ље ње за за шти ту, кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју, Оба ве ште ње о ру ко ва њу гра ђом у усло ви ма пан
де ми је ви ру са САРСКОВ2, имејл, 25. 4. 2020, ин тер на ко му ни ка ци ја. 

18  Ин сти тут за јав но здра вље „Ми лан Јо ва но вић Ба тут“, Пре по ру ке за рад би бли о те ка, му зе ја и га ле ри ја, пре у зе то 10. 7. 2021, http://
www.ba tut.or g.rs /dow nlo ad/ak tu el no/Bi bli o te ke%20mu ze ji%20ga le ri je.pd f.

19  Град ски за вод за јав но здра вље, Бе о град, Упут ство за рад би бли о те ка у ве зи пре вен ци је Ко вид19, пре у зе то 10. 7. 2021, https://
www.zdra vlje.org.rs/fi le snew/docs/Pre po ru ke-ko vid/Pre po ru ke-za-rad -bi bli o te ka.pd f.

20  Бог дан Три фу но вић, Пред лог пре по ру ка и ме ра ра да би бли о те ка то ком тра ја ња ван ред ног ста ња иза зва ног CO VID19 пан де ми јом, 
имејл 23. 4. 2020, ин тер на ко му ни ка ци ја. Ау тор, у про прат ном тек сту, на во ди да су ове пре по ру ке на ста ле на осно ву „ин фор-
ма ци ја са до ступ них веб-сај то ва аме рич ких ко ле га и њи хо вих ис ку ста ва“.

21  Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, План при ме не ме ра за шти те за по сле них у Град ској на род ној би бли о те ци „Жар ко 
Зре ња нин“ Зре ња нин за вре ме тра ја ња ван ред ног ста ња, пре у зе то 7. 5. 2020, http://www.zr bi blio.rs /ima ges/Do ku men ti/plan-pri-
me ne-za sti te-pan de mi ja.pdf .
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На ве де не пре по ру ке и упут ства су по слу жи ли као нео п ход не смер ни це у ор га ни за ци ји ко-
ри снич ких сер ви са, иа ко су у би бли о те ка ма мо ра ле да се до но се од лу ке у скла ду са усло ви ма 
ра да и раз ли ко ва ле су се од уста но ве до уста но ве. Из по сла тих од го во ра на упит ник, мо гу се 
из дво ји ти не ко ли ко на чи на на ко је су би бли о те ке ор га ни зо ва ле сво је по сло ва ње.

Нај ве ћи број би бли о те ка ра на во ди да су се би бли о те ке на по чет ку отво ри ле за ко ри сни ке у 
јед ној сме ни (Су бо ти ца, Пан че во, Кру ше вац, Ша бац, Бор, Зре ња нин), оста ли ни су пре ци зи ра-
ли рад но вре ме те се прет по ста вља да су ра ди ле у обе сме не. Сви ис пи та ни ци су од го во ри ли да 
су се би бли о те ке по сте пе но, али за вр ло крат ко вре ме, вра ти ле уо би ча је ном рад ном вре ме ну, 
тј. це лог да на пре ко не де ље и су бо том пре под не. Је ди но су ко ле ге из Ле сков ца ор га ни зо ва ле 
рад са пен зи о не ри ма од 5–7 ују тру, кад су мо гли да иза ђу у ку по ви ну. Ис пи та ник из Ни ша твр-
ди да је ова би бли о те ка пр ва отво ри ла вра та ко ри сни ци ма без ика квих огра ни че ња, што ни је 
мо гу ће по твр ди ти.

Што се на чи на ра да са ко ри сни ци ма ти че, ве ћи на ан ке ти ра них на во ди да су из да ва ње пу-
бли ка ци ја ор га ни зо ва ли пре ко шал те ра (Су бо ти ца, Ша бац) и ин фо-пул то ва (Зре ња нин, Но ви 
Сад, Вра ње, Пан че во, Бор, Ле ско вац). Књи ге би се прет ход но на ру чи ва ле те ле фо ном, имеј-
лом, пре ко Vi ber-a или Mes sen ger-a или би ко ри сни ци до ла зи ли са спи ском од де сет књи га, 
од ко јих су мо гли да пре у зму три (Ва ље во). Све би бли о те ке су упу ћи ва ле сво је ко ри сни ке на 
елек трон ске ка та ло ге на сво јим веб-стра ни ца ма. Ко ле ги ни ца из Кра ље ва је је ди на на ве ла да 
је ова кав на чин по ру чи ва ња књи га иза звао от пор код ко ри сни ка, али је чи ње ни ца да су се све 
би бли о те ке су о чи ле са овим про бле мом. Ка да је овај огра ни че ни на чин ра да са ко ри сни ци ма 
у пи та њу, ау то ри ово га тек ста при ме ћу ју да је по но во до шао до из ра жа ја ду го го ди шњи про-
блем не до стат ка про сто ра и не а де кват них згра да би бли о те ка, тј. про це ни ли су да про сто ри у 
ко ји ма се на ла зе оде ље ња за по зајм љи ва ње књи га ни су аде кват ни за без бе дан до ла зак ко ри-
сни ка. Не ко ли ко ис пи та ни ка  је на ве ло  да су ко ри сни ци мо гли да уђу у про сто ри је по зајм них 
оде ље ња, али не и у фонд (Ва ље во, Бор) или да је при ступ фон до ви ма био до зво љен, са огра-
ни че ним бро јем ко ри сни ка на оде ље њи ма (Су бо ти ца, По жа ре вац). Би бли о те ка ри из Вр шца и 
Кру шев ца ни су од го во ри ли да ли је би ло огра ни че ња бро ја ко ри сни ка на по зајм ним оде ље-
њи ма. Је дин стве ни од го вор свих ан ке ти ра них је био да се у уста но ва ма ин си сти ра на но ше њу 
за штит них ма ски и дез ин фек ци ји про сто ра.

У пе ри о ду не по сред но по сле отва ра ња би бли о те ка, ис пи та ни ци на во де да чи та о ни це ни су 
би ле отво ре не (Су бо ти ца, Зре ња нин) или да је у њи ма био омо гу ћен бо ра вак огра ни че ног бро-
ја ко ри сни ка, у за ви сно сти од ве ли чи не про сто ри ја у ко ји ма се на ла зе и уз по што ва ње пре вен-
тив них ме ра за шти те (Кру ше вац, Но ви Сад, Вра ње, Пан че во, Вр шац, По жа ре вац).

Сви ан ке ти ра ни би бли о те ка ри ис та кли су да је, пре ма на ве де ним упут стви ма, би бли о теч ка 
гра ђа од ла га на у про сто ри је ко је су слу жи ле као ка ран тин, у пе ри о ду од 48 са ти до пет да на – 
нај че шће 72 са та, по том дез ин фи ко ва на и вра ћа на у фон до ве.

Пе ри од по нов ног отва ра ња би бли о те ка ка рак те ри ше опре зан при ступ ра ду са ко ри сни-
ци ма. Упут ства ко ја су упу ће на уста но ва ма би ла су у том про це су од ве ли ке по мо ћи. Та ко ђе, 
ис ку ства на ци о нал них би бли о те ка, у ко ји ма се рад са ко ри сни ци ма ис кљу чи во оба вља у чи та-
о ни ца ма, а при ступ фон до ви ма ни је сло бо дан, по мо гла су да се уста но ве пра ви ла у ко му ни-
ка ци ји са ко ри сни ци ма на овај на чин. Из да ва ње пу бли ка ци ја и бо ра вак у чи та о ни ца ма ор га-
ни зо ва ни су у скла ду са рас по ло жи вим про сто ром, уз ин си сти ра ње на дез ин фек ци ји и но ше њу 
за штит них ма ски. У свим би бли о те ка ма су по ста вље не де зо-ба ри је ре, а у ве ћи ни и за штит но 
ста кло или плек си глас на пул то ви ма.

Од кра ја апри ла 2020. го ди не ни је би ло за тва ра ња или огра ни че ња ра да би ло ко је де лат но-
сти у зе мљи. Епи де ми о ло шка си ту а ци ја је од та да би ла бо ља или ло ши ја, али стро ге ме ре ко је 
су при ме ње не на по чет ку ни су се по но ви ле. У ме ђу вре ме ну је за по че та и вак ци на ци ја ста нов-
ни штва ко ја се спро во ди са сла бим ефек ти ма. Ван ред на си ту а ци ја и прет ња озбиљ ним по сле-
ди ца ма за ра жа ва ња пре ду го тра је, па је не ми нов но до шло до опу шта ња, не но ше ња за штит них 
ма ски, не по што ва ња про ти ве пи де ми о ло шких ме ра. Пан де ми ји се не ви ди још увек крај, али 
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се до са да, из прет ход но на пи са ног, мо же при ме ти ти да су би бли о те ка ри, уз из ве сне из у зет ке, 
схва ти ли озбиљ ност тре нут ка и по ка за ли ве ли ку од го вор ност у ко му ни ка ци ји са ко ри сни ци ма 
ра ди за шти те жи во та и здра вља.

Дру штве ни ан га жман би бли о те ка и би бли о те ка ра за вре ме пан де ми је

Као сер ви си за јед ни це, би бли о те ке су, у по сма тра ном пе ри о ду, ан га жо ва не на по мо ћи нај-
у гро же ни јим гру па ма и на за шти ти здра вља у ло кал ној сре ди ни. Ве ћи на ак тив но сти ко је су 
опи са не у од го во ри ма ис пи та ни ка ор га ни зо ва на је на до бро вољ ној ба зи, али се мо ра при ме-
ти ти и на ме ра ло кал них са мо у пра ва да се што ве ћи број рад ни ка у јав ним уста но ва ма до дат-
но ан га жу је на раз ли чи тим по сло ви ма у ве зи са су зби ја њем по сле ди ца пан де ми је на жи во те 
љу ди.

Ве ли ки број би бли о те ка по се ду је 3D штам па че, па су би бли о те ка ри из Зре ња ни на и Ле-
сков ца штам па ли ви зи ре на ме ње не ме ди цин ским рад ни ци ма. Би бли о те ка ри у Шап цу су у про-
сто ри ја ма уста но ве ши ли па муч не ма ске ко је су де ље не бес плат но у гра ду и у се ли ма.

Оста ле ак тив но сти би ле су на ме ње не ста нов ни штву. Зре ња нин ски би бли о те ка ри су би ли ан-
га жо ва ни у град ском кол-цен тру на пру жа њу ин фор ма ци ја гра ђа ни ма и ко ор ди на ци ји по мо ћи 
нај у гро же нијм гру па ма, а ка да је по че ло при ја вљи ва ње за вак ци на ци ју, по зи ва ли су ста нов ни ке 
и оба ве шта ва ли их о тер ми ни ма. Мла ђи рад ни ци би бли о те ке у Бо ру та ко ђе су ан га жо ва ни у 
град ском кол-цен тру за до ста ља ње ин фор ма ци ја, на мир ни ца и ле ко ва ста ри јим су гра ђа ни ма, 
као и би бли о те ка ри из Ле сков ца и Шап ца, ко ји су па ко ва ли хи ги јен ске па ке те на ме ње не пен-
зи о не ри ма. Ша бач ки би бли о те ка ри су ра ди ли и у град ској слу жби за по моћ пен зи о не ри ма и 
оста лим угро же ним ка те го ри ја ма гра ђа на. Они су до ста вља ли по моћ у хра ни и оста лим по-
треп шти на ма. Уче ство ва ли су и у ак ци ји по де ле за штит них ма ски и дез ин фек ци ји про сто ра.

Нај за ни мљи ви ји од го вор на пи та ње о дру штве ном ан га жо ва њу би бли о те ка и би бли о те ка ра 
сти гао је из Кру шев ца. На и ме, ко ле ге су у град ској ха ли спор то ва, ко ја је би ла пре у ре ђе на у 
Co vid бол ни цу, при пре ми ле ма лу по крет ну би бли о те ку за бо ле сни ке. Из Град ског шта ба су их 
оба ве сти ли да код хо спи та ли зо ва них не ма ин те ре со ва ња за чи та њем.

Ути цај пан де ми је на кул тур не про гра ме у јав ним би бли о те ка ма

Про мо тив не ак тив но сти би бли о те ка су не за о би ла зни део њи хо вог по сло ва ња и ко му ни ка-
ци је са ло кал ном за јед ни цом. Про гла ше њем пан де ми је по ста ло је ја сно да про мо ци је књи га, 
из ло жбе, ра ди о ни чар ски рад са де цом и од ра сли ма, чи та лач ки клу бо ви и оста ле ак тив но сти 
ко је су се ор га ни зо ва ле у за тво ре ним про сто ри ма уста но ва не ће би ти одр жа не. Као што је ре-
че но у одељ ку о де ло ва њу би бли о те ка у вир ту ел ном све ту, ове уста но ве су вр ло бр зо мо ди фи-
ко ва ле сво је про гра ме и при ла го ди ле их но во на ста лим окол но сти ма и ди ги тал ном окру же њу. 
Ак тив но сти на мре жа ма су на ста вље не и на кон отва ра ња јер су их ко ри сни ци до бро при хва-
ти ли, а број по се та на You Тu be ка на ли ма и на дру штве ним мре жа ма зна чај но је по рас тао. 
Ме ђу тим, по пу ла ци ја ма хом ста ри јих и со ци јал но угро же них су гра ђа на ко ји су би ли ре дов ни 
по се ти о ци раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја ни је вич на но вим тех но ло ги ја ма, не по се ду је опре му 
ни дру штве не мре же, па је оста ла ус кра ће на за кул тур не са др жа је ко је су ну ди ле би бли о те ке.

Ве ћи на про гра ма и ма ни фе ста ци ја јав них би бли о те ка ко ја је тре ба ло да се одр жи у мар-
ту, апри лу и ма ју 2020. го ди не је од ло же на или от ка за на, на ве ли су сви ис пи та ни ци у сво јим 
од го во ри ма. Ка ко се епи де ми о ло шка си ту а ци ја сми ри ва ла, опре зно су за ка зи ва не по је ди не 
ак тив но сти, уз стро го по што ва ње за штит них ме ра (Зре ња нин, Но ви Сад, Су бо ти ца, Вр шац, По-
жа ре вац). Не ки ис пи та ни ци су се из ја сни ли да су от ка за ли, од ло жи ли про гра ме или их све ли 
на нај ма њу ме ру, оче ку ју ћи тре ну так ка да ће про це ни ти да је без бед ни је да се одр же (Бор, 
Ша бац, Кру ше вац, Вр шац, Ва ље во, Ле ско вац). Ра ди о ни це са ма њим бро јем уче сни ка, уз ме ре 
опре за, одр жа ва не су у за тво ре ном про сто ру (Зре ња нин, Кру ше вац).
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По сле отва ра ња би бли о те ка, про ле ће и ле то су ис ко ри ште ни да се ма ни фе ста ци је, ра ди о-
ни це и дру ге ак тив но сти ор га ни зу ју на отво ре ном про сто ру (Кру ше вац, Зре ња нин). Иста прак-
са се на ста ви ла и 2021. го ди не, ка да су ле по вре ме и мир ни ја епи де ми о ло шка си ту а ци ја до-
зво ља ва ли да се на отво ре ном оку пи ве ћи број за ин те ре со ва них љу ди.

Ме ђу тим, тра ди ци о нал не ак тив но сти и ма ни фе ста ци је су се ве о ма бр зо при ла го ди ле усло-
ви ма он лајн окру же ња, па су, ка да је то би ло мо гу ће, одр жа ва не у оба об ли ка – у не по сред ном 
кон так ту са ко ри сни ци ма и у вир ту ел ном окру же њу (Су бо ти ца, Кра ље во) или ис кљу чи во на 
ди ги тал ним плат фор ма ма (Но ви Сад, Кра ље во). У Ни шу су, пре ма оно ме што су пред ста ви ли, 
про гра ми би бли о те ке те кли уо би ча је но, али и ов де су про гра ми пре зен то ва ни на дру штве ним 
мре жа ма на ста ви ли да се раз ви ја ју и по сле отва ра ња. У Вра њу  је два пу та од ла га ни Би бли о нет 
2020. ипак одр жан од 1. до 3. ок то бра. 

За кључ ци и за па жа ња уче сни ка у ан ке ти

По след ње пи та ње из упит ни ка о за па жа њи ма и за кључ ци ма ис пи та ни ка фор му ли са но је 
при лич но уоп ште но те су до би је ни при лич но ра зно вр сни од го во ри. Из њих се ипак мо же из-
ве сти низ ва жних за кљу ча ка.

Је дан део ис пи та ни ка ис ка зао је сво ја не га тив на за па жа ња на осно ву уви да у тре нут но 
по сло ва ње сво јих уста но ва. Она се од но се на сма ње ње бро ја ко ри сни ка и опа да ње бро ја пру-
же них услу га (Вр шац, Но ви Сад) или на то да се он лајн ре сур си ни су ко ри сти ли у оче ки ва ној 
ме ри због тра ди ци о нал ног на чи на ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе и из во ра (Бор). На ве де не су 
и за мер ке ко ри сни ка ко је су се од но си ле на не мо гућ ност ко ри шће ња чи та о ни ца и сло бод ног 
кре та ња кроз фон до ве (Ва ље во, Зре ња нин).

Ме ђу тим, ве ћи на од го во ра из ра жа ва ла је ве ли ки оп ти ми зам јер су би бли о те ка ри, при ну ђе ни 
да се сна ђу у но вим окол но сти ма, то ура ди ли успе шно и ис ка за ли ве ли ку кре а тив ност. Би бли о-
те ке су уве ћа ле сво је при су ство у вир ту ел ном окру же њу и по ка за ле се флек си бил ним и тех нич ки 
при пре мље ним за пру жа ње услу га на но ви на чин. Ти ме су до би ле и но ве ко ри сни ке, а за бе ле же-
на је и по ја ва да се они на вик ну ти на тра ди ци о нал ну ко му ни ка ци ју при ла го ђа ва ју но вим окол но-
сти ма. Нај зна чај ни ја је чи ње ни ца да су ко ри сни ци услу же ни, што је основ ни за да так би бли о те ка. 
Пан де ми ја је убр за ла тренд ула га ња у ди ги тал не ре сур се ко ји би тре ба ло на ста ви ти јер је по треб-
но оја ча ти ди ги тал не са др жа је по себ но у до ме ну обра зо ва ња и пру жа ња услу га на да љи ну.

Ис пи та ни ци су ис та кли да је пан де ми ја до при не ла пре и спи ти ва њу до са да шњих стра те ги ја 
и на чи на ра да, та ко да је нео п ход но по за ба ви ти се ком пе тен ци ја ма и обра зо ва њем за по сле-
них. Та ко ђе, оче ку је се да ће се убр за ти про ме не ко је су већ на ја вљи ва не, али и од ла га не. 
Др жав на упра ва би тре ба ло да раз ми сли о уво ђе њу флек си бил ни јих аран жма на за за по сле не 
у кул ту ри – рад на да љи ну, кли зно или скра ће но рад но вре ме итд. (Ниш, Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да, Но ви Сад, Вра ње, Кру ше вац, Кра ље во, По жа ре вац, Зре ња нин).

За кљу чак

Ау то ри су у овом ра ду же ле ли да на пра ве пре сек ра да јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци 
Ср би ји у ван ред ним окол но сти ма иза зва ним пан де ми јом Co vid-19. Са том иде јом је по слат 
Упит ник чи ја пи та ња су кон ци пи ра на та ко да омо гу ће што ра зно вр сни ји и оп шир ни ји при каз 
ак тив но сти ра да ових уста но ва. С об зи ром на чи ње ни цу да га је по пу ни ло ма ње од по ло ви не 
би бли о те ка ра ма тич них слу жби, до пу њен је по да ци ма из из ла га ња на Би бли о не ту 2021 у Ле-
сков цу, као и пре гле дом веб-стра ни ца и дру штве них мре жа ма тич них би бли о те ка у др жа ви. 
Од го во ри ис пи та ни ка ни су би ли ујед на че ни, не ки су би ли при лич но оп шир ни, док су дру ги 
би ли шту ри, али су у овом тек сту пре не ти при лич но вер но.

На осно ву пи та ња из Упит ни ка, де лат ност би бли о те ка је при ка за на хро но ло шким ре дом, од 
про гла ше ња ван ред ног ста ња и за тва ра ња у мар ту до по нов ног отва ра ња у апри лу и ма ју 2020. 
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го ди не. На ве де ни су нај зна чај ни ји до ку мен ти – ак та, упут ства и пре по ру ке, ко ји су по мо гли 
би бли о те ка ма да ство ре што без бед ни је окру же ње за сво је ко ри си ни ке, али и за за по сле не и 
да за шти те сво је фон до ве. Та ко ђе, на ве де ни су и сви они струч ни по сло ви  – сре ђи ва ње фон до-
ва, ка та ло ги за ци ја, ин вен та ри са ње, ре ви зи ја, ди ги та ли за ци ја,ко ји ни су ви дљи ви ши рој јав но-
сти, а ко ји ма су се би бли о те ка ри сва ко днев но ба ви ли. Је дан број ан ке ти ра них ко ле га је на вео 
да су ови по сло ви би ли нај за сту пље ни ји у по сма тра ном пе ри о ду, па се кроз при каз ак тив но сти 
оне нај ма ње при ме ћу ју и по ми њу, али се не мо гу сма тра ти ма ње ва жним.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло и да су за по сле ни у би бли о те ка ма би ли ве о ма ак тив ни у ло кал-
ној за јед ни ци и оба вља ли нај ра зли чи ти је по сло ве ко ји не спа да ју у њи хов струч ни рад, али су 
зна чај ни у пру жа њу по мо ћи у за шти ти здра вља и жи во та љу ди у усло ви ма гло бал не пан де ми је.

Од та да ни је би ло но вих за тва ра ња и про ме на ре жи ма ра да, та ко да и би бли о те ке на-
ста вља ју да оба вља ју сво је функ ци је ди рект ним кон так ти ма са ко ри сни ци ма у про сто ри ја ма 
уста но ва, али и у вир ту ел ном окру же њу. Пра ће њем веб-стра ни ца и дру штве них мре жа јав них 
би бли о те ка мо же се са си гур но шћу твр ди ти да су оне и пре пан де ми је би ле ак тив не у де ље-
њу ин фор ма ци ја и сво јих са др жа ја, па се чи ни да овај при сил ни пре ла зак на ко му ни ка ци ју у 
вир ту ел ном све ту ни је био баш то ли ко нов. Ме ђу тим, оног тре нут ка ка да је по стао и је ди ни, у 
усло ви ма ка да су ди рект ни кон так ти са ко ри сни ци ма би ли ре ду ко ва ни, би бли о те ка ри су по-
ста ли ма што ви ти ји, ак тив ни ји и за ин те ре со ва ни ји за пред ста вља ње у вир ту ел ном све ту. Сто га 
је део ра да ко ји опи су је де лат но сти би бли о те ка на веб-стра на ма и дру штве ним мре жа ма оп-
ши ри ни ји и при ка зу је при лич но ино ва тив не про гра ме.

За кључ ци ко је су са ми ис пи та ни ци из дво ји ли мо гу се по де ли ти на пе си ми стич не и оп ти ми-
стич не. Очи глед но је да су би бли о те ка ри за бри ну ти због сма ње ња бро ја ди рект них ко ри сни-
ка и по се та уста но ва ма, као и због не за до вољ ства ко је су они по ка зи ва ли због то га што ни су 
мо гли да бо ра ве у чи та о ни ца ма, ни ти да сло бод но би ра ју пу бли ка ци је из фон до ва. Чи ње ни ца 
је да су мно ги чла но ви би бли о те ка, по себ но они ко ји се не сна ла зе у вир ту ел ном окру же њу и 
не ко ри сте дру штве не мре же, оста ли ус кра ће ни за од ре ђе не са др жа је, али је дан од од го во ра 
би бли о те ка ра је био да су сви ко ри сни ци ко ји су им се обра ти ли би ли услу же ни, што се, по 
ми шље њу ау то ра, мо же при ме ни ти на све би бли о те ке. Оп ти ми стич ни за кључ ци се од но се на 
кре а тив ност би бли о те ка ра и на флек си бил ност ин сти ту ци ја да се при ла го де но вом окру же њу 
и но вим усло ви ма ра да. Ре зул тат ових ак тив но сти је при вла че ње но вих циљ них гру па и ства ра-
ње дру га чи јих на ви ка. Пра ће ње но вих тех но ло ги ја се по ка за ло ве о ма зна чај ним у ван ред ним 
жи вот ним окол но сти ма ко ји ма се не ви ди крај. Оп шти за кљу чак се мо же фор му ли са ти та ко да 
ће би бли о те ке на ста ви ти са сво јим ак тив но сти ма у ди рект ним кон так ти ма, али и у вир ту ел ном 
све ту и да ће сво јим са др жа ји ма и да ље би ти ва жан чи ни лац дру штве ног жи во та за јед ни це.
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Work of Pu blic Li bra ri es in Ser bia in Si tu a tion  
Ca u sed by the Covid-19 Pan de mic

Sum mary 
The text deals with the work of public libraries in Serbia in conditions caused by the Covid-19 pandemic. It is based 
on the questionnaire sent to the librarians of parent departments, members of the Section for the Parent Libraries 
of the Serbian Library Association. Since less than half of the colleagues answered the questionnaire, the authors 
supplemented their knowledge with the data presented during Biblionet, the professional and scientific meeting held 
in Leskovac in 2021, which was dedicated to this topic. The respondents’ answers were presented and interpreted, 
and attention was also given to the activities of public libraries on the official websites and social networks. This 
research provides an overview of the activities of libraries in the conditions of emergency and imminent danger 
to human health and lives. It shows the redirection of communication with users from the traditional provision of 
services in the institutions to a new, digital environment. It has been proven that these institutions have quickly 
and successfully adapted to the new circumstances and managed to animate a new user group by presenting their 
funds, collections, exhibitions, events, and various activities in the virtual world. The conclusions singled out by the 
respondents themselves can be divided into pessimistic and optimistic. It is obvious that librarians were concerned 
about the declining number of direct users and visits to the institutions, as well as about the users’ dissatisfaction 
with the impossibility of staying in reading rooms and freely searching books in library funds. It is the fact that many 
of the users, especially those who do not cope well with a virtual environment and do not use social networks, have 
been deprived of certain contents, but one of the answers of the librarians who participated in the research, which, 
in the opinion of the authors, could be applied to all libraries, was that all the users who approached librarians were 
given service. Optimistic conclusions refer to the creativity of librarians and the flexibility of institutions to adapt to 
the new environment and new working conditions. The result of these activities is attracting new user groups and 
creating different habits. The general conclusion is that the libraries will continue working in direct contact with 
the users but will also work in the virtual world and that their activities will continue being an important part of the 
social life of local communities. 

Keywords: public libraries, Republic of Serbia, Covid-19 pandemic, web pages, social networks, library funds, digital 
technologies, promotional activities, online services
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