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Сажетак: У раду се износе поједини изазови са којима се сусрећу школски 

библиотекари у околностима пандемије вируса корона. Технолошки развој 

увелико је утицао на пословање школских библиотекара, а током пандемије 

традиционалне услуге су се додатно измениле. Пандемија је изразито утицала 

на стварање дигиталних услуга и садржаја школских библиотека зато што су 

школски библиотекари морали свој рад са корисницима преселити у онлајн 

окружење. 

Кључне речи: школски библиотекар, школска библиотека, пандемија вируса 

корона, учење на даљину, виртуелне библиотеке 

Протеклих неколико година (већ?) потпуно су ново искуство за све нас. 

Улазимо у трећу годину глобалне пандемије. Сви просветни радници суочавају 

се са кризом поремећаја и губитка учења у комбинацији са генерално 

потцењеним положајем. Ипак, ми, школски библиотекари, широм света и даље 

заговарамо и подучавамо читање, истраживање и информатичку писменост док 

помажемо нашим ученицима и наставницима у овом окружењу које се стално 

мења. Библиотеке одувек пролазе кроз многе промене, али (још) увек их 

одликује отпорност и прилагодљивост. 

Да ли имамо визију како треба да изгледа потпуни повратак ученика у 

школу, а самим тим и у школску библиотеку? Да ли смо се сви ужелели старе 

реалности? Наравно да јесмо. У току је непосредна настава и надамо се да ћемо 

само тако наставити. Али још увек нисмо сигурни када ће се библиотеке и 

остатак друштва вратити истоветном животу као пре ковида. Изолација и 

прекид наставе узроковане пандемијом вируса корона довела је све нас пред 

огроман изазов.  

Школски библиотекари током пандемије сусрели су се са многобројним 

изазовима, а на почетку то је била настава на даљину због које су свој рад 

морали прилагодити онлајн окружењу. Учење на даљину било је новитет за све 

нас. Након одлуке о затварању школа, вртића и високошколских установа врло 
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брзо сви су се морали припремити за комуникацију преко прописаних 

платформи. Осим тога, Министарство је школским библиотекарима дало 

непрецизна упутства због чега су морали у великој мери свој рад 

импровизовати. Министарство просвете, науке и технолошког развоја у допису 

од 16. 3. 2020. основним и средњим школама навело је и заједничке задатке свих 

стручних сарадника. У допису се наводи: „Потребно је да стручни сарадници 

помогну наставницима у изради наставних материјала који се могу користити 

приликом учења на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима. 

Такође, потребно је да стручни сарадници осмисле радионице и/или материјале 

за рад са ученицима у домену организације учења и слободног времена, техника 

учења, самовредновања напредовања кроз учење и у областима које се 

специфично односе на васпитни рад са ученицима”. Посебна упутства за 

школске библиотекаре, за поступање и руковање књижном грађом, нису стигла.  

Позоришта су објављивала снимке својих представа, музеји су креирали 

виртуелне изложбе, књижевници су снимали аудио садржаје својих дела, 

организована су онлајн предавања, концерти, филмски фестивали. Школски 

библиотекари правили су селекцију садржаја према потребама и интересима 

својих корисника. 

Због недовољне доступности дигиталних садржаја школски 

библиотекари били су приморани да проналазе изворе отвореног приступа, али 

и сами да израђују потребне дигиталне садржаје. Нови концепти образовања 

траже стално стручно усавршавање школског библиотекара који ће својим 

способностима ученицима пружати релевантне изворе информација и знања. С 

обзиром на то да смо добили задатак да помажемо и осталим колегама у 

настави, сви смо уложили велики напор, а све то је резултирало стицањем нових 

вештина којима су многи научили користити дигиталне технологије и упознали 

многобројне бесплатне алате помоћу којих су почели израђивати дигиталне 

садржаје. Осим тога, појавио се и нови задатак школског библиотекара - 

едуковати наставнике и ученике по питању ауторских права јер дељењем 

многобројних садржаја и било ког материјала морају се поштовати ауторска 

права.  

Током пандемије и школски библиотекари радили су са свим 

корисницима дајући приоритет технологији, фокусирајући се на то како да се 

подржи писменост и учење у виртуелној учионици. Пружали смо услуге 

виртуелне школске библиотеке и ученицима и наставницима. Постојале су и 

друге дужности, које су се додељивале библиотекарима, као што је дежурство 

или честа замена наставника који су у карантину или болесни. У међувремену, 

школски библиотекари и даље настављају да раде што креативније и 

флексибилније, учећи нове вештине, сналазећи се у новим улогама. 

Пандемија је изразито утицала на стварање дигиталних услуга и садржаја 

школских библиотека зато што су школски библиотекари морали свој рад са 

корисницима преселити у онлајн окружење. Креирали су разне дигиталне 

садржаје, виртуелне изложбе, снимање видео и аудио прилога, а за 
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комуникацију често су користили и друштвене мреже, блогове или странице на 

сајтовима школа. 

 Током овог периода пандемије имали смо много времена да разматрамо 

нове могућности рада, размишљамо о новим активностима, обрађујемо 

публикације, сређујемо простор. Школски библиотекари радили су заједно са 

наставницима у учионици (и гугл учионици) како би видели могу ли да 

унапреде учење, обогате васпитно-образовну праксу и једноставно наставе да 

проширују те могућности без обзира на модалитет наставе - током непосредне 

или наставе на даљину. Време које смо провели радећи у школама добрим 

делом без ученика, или са половином ученика прошле године, могло би 

резултирати многобројним иновативним приступима и у будућности. Важно је 

схватити да се све идеје не могу спровести одједном. Учимо заједно са децом и 

понекад може бити фрустрирајуће ако знају више од нас или нису 

заинтересовани за нашу препоруку књиге или информације.  

Школски библиотекари су свој рад пренели у виртуелни свет, израдили 

су виртуелне библиотеке, радили кроз различите канале за комуникацију, били 

заједно на друштвеним мрежама, делили су информације, податке и садржаје, 

били су подршка једни другима, као и ученицима, наставницима и родитељима. 

Одржаване су онлајн радионице, изложбе, посете музејима, подстицано је 

читање ради задовољства и доживотно учење и образовање. С обзиром на нове 

информационе технологије нужна је редефиниција улоге школске библиотеке. 

Нови концепт образовања тражи стално стручно усавршавање школског 

библиотекара који ће својим способностима ученицима пружати релевантне 

изворе информација и знања.  

Наша снага као школских библиотекара произилази из тога што смо се 

успешно уколопили у нове услове рада, било да се ради о заједници 

професионалног учења, нашем блиском односу са наставницима у нашој школи, 

нашем познавању ученика и њихових потреба, видљивости наших активности и 

услуга у раду са корисницима или нашем контакту са другим школским 

библиотекарима, било где се налазе. 

Интернет је свеприсутан. Целокупно друштво је широко и некритички 

прихватило иновације не доводећи у питање предности и недостатке савремене 

технологије. Сви смо сада много спремнији за дигитализацију, за е-управу, е-

здравље, онлајн банкарство, апликације... Постоји много информација и 

недовољно времена. Многобројна истраживања показују како млади мање 

читају, имају потешкоће с писањем, читањем, изражавањем, концентрацијом. 

Отворене школе у најбољем су интересу деце и целог друштва. Отворене 

библиотеке одувек отварају умове за здраво друштво. 

 


