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Пан де ми ја Co vid-19 про ме ни ла је свет. Страх од за ра жа ва ња, бо ле сти, 
но ви од но си ме ђу љу ди ма ко ји под ра зу ме ва ју за шти ту и дис тан цу, ве ли ки 
број обо ле лих, пре ми ну лих, а са дру ге стра не не ги ра ње пан де ми је, од би ја-
ње вак ци на ци је, про те сти... за о ку пља ју па жњу и на ме ћу обра сце по на ша ња 
са ко ји ма се са вре ме но дру штво ни је су сре та ло ви ше од јед ног ве ка. Би бли-
о те ке, као са став ни део за јед ни це, та ко ђе су мо ра ле да се при ла го де но вим 
усло ви ма жи во та и по сло ва ња. О овом про бле му је већ мно го на пи са но, об-
ја вљен је ве ли ки број чла на ка, ра ду би бли о те ка у усло ви ма пан де ми је Co-
vid-19 по све ће ни су те ма ти по је ди них ча со пи са и струч ни ску по ви у он лајн 
фор ма ту или са не по сред ним уче шћем, као и ве ли ки број упут ста ва, про пи са 
и уред би ко ји су сти за ли од над ле жних ор га на. Због то га је пр во бит на иде ја 
Те ме би ла да се по све ти па жња свим ван ред ним си ту а ци ја ма ко је су угро-
жа ва ле рад би бли о те ка: по жа ри ма, по пла ва ма, зе мљо тре си ма итд., али се 
по ка за ло да је ак ту ел на пан де ми ја ипак нај ви ше ути ца ла на жи вот и струч на 
ин те ре со ва ња ау то ра те је она до ми нант на у овој ру бри ци. Те ма Би бли о те ке 
у ван ред ним си ту а ци ја ма је у нај ве ћој ме ри ис ку стве на и ба ви се прав ном ре-
гу ла ти вом и ор га ни за ци јом ра да и обра зов них про це са у усло ви ма по пла ва, 
зе мљо тре са и пан де ми је.

Ру бри ка Те ма са др жи пет ра до ва. За по чи ње ис тра жи ва њем Ка ти ја Ку ма-
ра из Ин ди је, “Di gi tal Aca de mic Edu ca tion du ring Co vid-19 Pan de mic – Per-
cep tion of Col le ge and School stu dents in An dhra Pra desh”, о ис ку стви ма и 
ефек ти ма он лајн на ста ве у ван ред ним окол но сти ма и упо тре би ди ги тал них 
би бли о теч ких фон до ва. Из Хр ват ске, по го ђе не пан де ми јом, али у исто вре-
ме и зе мљо тре сом, сти же чла нак Ал ке Строп ник о ор га ни за ци ји по сло ва у 
би бли о те ка ма у гра ду За гре бу и Си сач ко-мо сло вач кој жу па ни ји у овим усло-
ви ма. Оно што је по себ но за ни мљи во и зна чај но у овом тек сту је па жња по-
све ће на пси хо ло шкој по др шци за по сле ни ма у овим уста но ва ма при ли ком не 
јед не, не го две ван ред не си ту а ци је ко је су угро зи ле не са мо згра де и по сло-
ва ње, не го и жи во те љу ди. Текст Пре дра га Је ре ми ћа и Дра га не Са бо вљев, на-
пи сан на осно ву ан ке те спро ве де не ме ђу би бли о те ка ри ма ма тич них слу жби 
јав них би бли о те ка у Ср би ји, при ка зу је рад ових уста но ва у усло ви ма пот пу-
ног за тва ра ња на кон про гла ше ња пан де ми је Co vid-19, по сте пе ног отва ра ња 
и са да шњих ис кљу чи во фор мал них огра ни че ња, као и ко му ни ка ци ју би бли-
о те ка ра и ко ри сни ка ко ја се све ви ше од ви ја у ди ги та лом све ту. Ви о ле та Ми-
ло ше вић, у тек сту „Јав не би бли о те ке и за шти та кул тур ног на сле ђа у вре ме 
ван ред них си ту а ци ја“ про у ча ва ла је ме ђу на род но и до ма ће за ко но дав ство 
на те му за шти те љу ди и имо ви не у усло ви ма ра зних ка та стро фа, опи са ла 
ис ку ство Би бли о те ке у Ва ље ву из вре ме на по пла ве 2014. го ди не и ис та кла 
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нео п ход ност из ра де за кон ских до ку ме на та, обез бе ђи ва ња сред ста ва за за-
шти ту и еду ка ци је љу ди за пра во вре ме но и ефи ка сно ре а го ва ње у ван ред ним 
окол но сти ма. У ра ду Не бој ше Цве ји ћа, ко ји за о кру жу је Те му ово га бро ја Чи
та ли шта, при ка за но је укљу чи ва ње за по сле них у за дат ке очу ва ња имо ви не 
и жи во та у вре ме по пла ве и пру жа ња услу га и по мо ћи гра ђа ни ма у усло ви ма 
пан де ми је. Ти ме је до ка зао да су би бли о те ка ри у слу жби сво јој ло кал ној за-
јед ни ци ка да оба вља ју сво је про фе си о нал не по сло ве, али и ка да се ан га жу ју 
на ње ној за шти ти.


