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ДЕСЕТ ГОДИНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ  
НА ФЕЈСБУКУ

Сажетак: Појава друштвених мрежа донела је установама културе 
могућност да се представе на један нов и модеран начин, који пре свега 
подразумева једноставну и брзу комуникацију са корисницима у вир-
туелном свету. Овај рад је својеврсни осврт на период од десет година, 
колико је Народна библиотека Ужице1 присутна на Фејсбуку. Описано 
је на које начине су, путем ове друштвене мреже, промовисани про-
грами, услуге и новине у раду Библиотеке. Направљена је категориза-
ција вести које се објављују на страници, у складу са врстом садржаја 
који се промовише. Један део рада садржи статистичке податке о броју 
људи који прате страницу, њихову полну и старосну структуру, те поре-
ђење виртуелних посета страници са физичким посетама Библиотеци. 
Посебан део посвећен је садржајима који су објављивани у доба пан-
демије изазване корона вирусом. Пандемија и мере које су је пратиле 
преокренуле су све оно што библиотеке јесу и што су до тог тренутка 
представљале. Корисници су остали ускраћени за позајмљивање књи-
ига, а библиотекари су се суочили са новим изазовом – шта понудити 
читаоцима ако им не можемо издавати штампану грађу.

Кључне речи: друштвене мреже, Народна библиотека Ужице, Фејсбук, 
виртуелна публика, корисници, култура, корона вирус.        

Увод 

Виртуелно окружење постало је подједнако битно као и 
физичко када је у питању реализација догађаја и пласирање  

1  У даљем тексту НБУ.
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2  Винсент Ф. Хендрикс, Бура информација (Београд: Центар за промоцију 
науке, 2017), 55.

3  Techcrunch,. „Zuckerberg Makes It Oicial: Facebook Hits 500 Million Members” 
https://techcrunch.com/2010/07/21/facebook-500-million/ (Преузето 10. 7. 2021).

4  ZDNet, „Facebook is irst with 1 trillion page views, according to Google” https://
www.zdnet.com/article/facebook-is-irst-with-1-trillion-page-views-according-
to-google/ (Преузето 10. 7. 2021).

информација у установама културе. Поред службених интернет
презентација (веб-сајтова), велики број институција користи и
друштвене мреже за промоцију  садржаја. За разлику од сајтова,
популарне друштвене мреже дају више слободе за објављивање
неформалог сaдржаја и спонтану комуникацију. Уколико је у
питању јавни (пословни) профил или страница, објаве би тре-
бало да буду у складу са делатношћу којом се установа бави. „Дру-
штвени медији доживели су експанзију почетком овог миленијума.
Експлоатацијом људске потребе за идентитетом унутар друштве-
них мрежа усавршен је персонализовани онлајн маркетинг на
основу садржаја који ствара корисник. У његовој суштини налази
се феномен „објаве статуса”, који је успешно еволуирао и постао
технолошки хибрид између претраживача и сурогат јавних про-
стора”.2  Сходно овој тврдњи, установа или организација, у овом
случају библиотека, добија прилику да сама креира свој имиџ и
идентитет у виртуелном простору. Осмишљава кампање за дога-
ђаје, пише осврте после књижевних вечери, приказе књига, промо-
више библиотечко-информативни садржај без посредника (медија,
новинара) на начин и у време за које процени да су прикладни.

  Већина јавних библиотека у Србији користи Фејсбук као
главни канал комуникације са корисницима иако неке имају про-
филе и на другим мрежама и нове сајтове. У јулу 2010. објављен
је податак да Фејсбук платформа има 500 милиона корисника.3

Препознавши експанзију развоја Фејсбука, Народна библиотека
Ужице постала је део ове мреже четири месеца раније. У том
тренутку било је могуће определити се за креирање странице
или профила. Озбиљније, професионалније и практичније је
било одлучити се за страницу, јер није захтевала сталну присут-
ност (прихватање и слање захтева за пријатељство). Статистика
је показала да је Фејсбук досегао један билион прегледа у јуну
2011. године, чиме је постао најпосећенији веб-сајт.4  У складу

                                    
                                        

                                               
 

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ                                                 КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
      Маринчић Б. и др. ,,Десет година Народне библиотеке Ужице на фејсбуку”, 133–144



135

са светским трендом и у Србији је имао популарност на високом 
нивоу. Према истраживању AdriaTalk.com блога, из маја 2010. 
године, Србија је са 2,02 милиона регистрованих заузимала 17. 
место у Европи по броју регистрованих лица на Фејсбуку.5 Дола-
зимо до закључка да је ово било право време за укључивње НБУ 
у виртуелни свет путем друштвених мрежа.

Пошто Народна библиотека Ужице нема стручно лице које 
се бави веб-администрацијом, тог посла су се прихватили библи-
отекари. О начину постављања објава и коришћењу интернет 
алата запослени су учили свакодневно, пратећи праксу домаћих 
и страних установа културе и организација и читајући доступну 
литературу. Информисали су се на интернету и употпуњивали 
знање кроз стручне семинаре који су се индиректно бавили 
друштвеним мрежама.6 То је прилично променило видљивост 
свакодневних библиотечко-информационих активности и про-
моцију културне понуде. Треба имати у виду да се промене у овој 
области одигравају муњевитом брзином и да литература и извори 
информација брзо застаревају. Стога су библиотекари (адми-
нистратори) принуђени да често праве измене у начину рада. 
Пример: 9. новембра 2018. године отворен је профил Библиотека 
библиотека (https://www.facebook.com/narodnabiblioteka.uzice) 
као подршка страници, јер је Фејсбук почео да гаси оне које су 
функционисале самостално.

Првих десет година

Период између 2010. и 2020. године донео је убрзан развој 
старих и стварање нових мрежа и платформи на интернету. Диги-

5  Mapiranje digitalnih medija: Srbija, https://www.opensocietyfoundations.org/
uploads/50e5222b-4cf8-4deb-9c1c-c6b00074449a/mapping-digital-media-serbia-
-sr-20140401_0.pdf (Преузето 11. 7. 2021). 

6  „Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерци-
јални електронски извори информација”, аутори Александра Поповић, Дра-
гана Столић, Дејана Каваја Станишић и Оја Кринуловић, акредитовани 
семинар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, одржан 24. 10. 
2014.  Београд; „Култура дигиталног маркетинга”, аутори Весна Вуксан и 
Милена Станишић, акредитовани семинар, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић”,  одржан 29.  и 30. 10. 2015.
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тализација садржаја и могућност онлајн претраге свакодневно се 
усавршавају. Развој мобилних апликација и коришћење памет-
них телефона постали су саставни део живота сваког појединца 
што је условило и промену форме садржаја ради боље преглед-
ности на овим уређајима. Током поменутог периода библиоте-
кари су се трудили да на страници НБУ примене нове алате и 
могућности које платформа нуди. Једна од њих је и повезивање 
Инстаграма са Фејсбуком. „Интернет је, међутим, и у непреста-
ном процесу промене, трендови настају у све краћим времен-
ским размацима. Многе апликације, блогови, канали на Јутјубу, 
велике звезде интернета и стартап компаније дигиталног света 
који данас постоје након извесног времена ће нестати, али зато 
ће бити нових”.7 

Прве поставке на Фејсбук страници НБУ објављене су 3. 
марта 2010. године. Истог дана додате су и фотографије са прет-
ходно одржаних промоција у Библиотеци.

Прве објаве – фотографије спољашњости и унутрашњости Библиотеке

Са Дечјег одељења НБУ, 9. марта 2010. године, објављена је 
прва информација која се односила на  радионице са ученицима 
са сметњама у развоју у ОШ „Нада Матић”, а 23. марта одржано је 
музичко-песничко поподне за децу. Ученици су имали прилику 
да чују музику из Дизнијевих цртаних филмова, које су изводили 
Далибор Богдановић на виолончелу и Дарко Терзић на гитари. 
Такође су уживали у причама и песмама Дејана Алексића. Овај дога-
ђај је изазвао велику пажњу како реалне тако и виртуелне публике.

7  Katarina Kacer, Sajberpsihologija (Beograd: Laguna, 2019), 361. 
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Музичко-песничко поподне – једна од првих манифестација  
објављена на ФБ страници

Од самог почетка креиране странице водило се рачуна да 
сви догађаји које је организовала Библиотека и који су се одви-
јали у реалном времену и простору (књижевне вечери, темат-
ске радионице, квизови) буду објављени и на интернету. Због 
интеракције, која је могла да се одвија директно преко порука 
на Фејсбуку, пружена је могућност за увођење новина које су 
промовисале читање у локалној средини. Водитељ и аутор попу-
ларне емисије на радију подржао је иницијативу Библиотеке, 
уврстивши сваке среде у свој програм квиз „Описмењавање”. 
Његово емитовање почело је 10. марта 2010. годинe и трајало 
је до краја 2013. године, а награда је била годишња чланарина у 
Библиотеци. Захваљујући интернет комуникацији, која се одви-
јала у реалном времену, подаци о добитнику су истог момента 
увођени у евиденцију. С обзиром на то да је радио-емисија била 
забавно-информативног карактера и позната по разним акцијама 
везаним за догађаје у локалној средини, слушаоци који су је пра-
тили већином су припадали млађем и средњем старосном добу.  

Овим путем НБУ је спојила традиционални и иновативни 
начин промовисања фонда. „Медијске организације користе нове 
технологије и нове облике управљања, засноване на умрежавању, 
како би прилагодиле своје поруке посебним публикама, пружа-
јући притом канал за глобалну размену локалних културних  
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манифестација. Стога, глобални дигитални комуникациони 
систем, мада одражава односе моћи, није заснован на дифузији 
једне доминантне културе одозго према доле. Разноврстан је и 
флексибилан, а садржај поруке је отворен, у зависности од спе-
цифичних конфигурација трговине, моћи и културе”.8 

Кориснику који већ има профил на Фејсбуку, било да је реч о 
инстиуцији или особи, веома је лако да дође до информација које га 
интересују. Довољно је да у прегледачу укуца назив Народна библио-
тека Ужице и подаци који се тичу рада Библиотеке одмах су доступни. 
Важно је поменути да се на једном месту могу пронаћи информације 
о гостовању писаца, терминима одржавања дечјих едукативно-кре-
ативних радионица, занимљивостима из културе у свету и код нас 
и др. Посебно се промовишу новости из завичајног стваралаштва и 
културног наслеђа. Такође веома често се „дели” садржај са других 
сајтова, платформи и профила везаних за културу уопште. „Заправо, 
појава веба у библиотекама и присуство библиотека на вебу толико 
су утицали на промене у односу на дотадашњу теорију и праксу да је 
то у свету библиотека готово упоредиво са оном другом временском 
одредницом – пре нове ере и после нове ере”.9

За разлику од одређеног броја јавних библиотека, које су 
направиле посебне профиле на друштвеним мрежама везане 
за поједина одељења или огранаке, на страници НБУ могу се 
пронаћи информације везане за целокупан рад. Објаве можемо 
оквирно поделити у неколико категорија:

–  објаве које најављују културне манифестације и програме 
(садрже основне податке о учесницима, темама, времену 
и начину одржавања); 

–  објаве које представљају осврт на већ одржане активности 
(обично садрже најупечатљивије цитате, фотографије и 
снимке);

–  информације о новим књигама и публикацијама у библи-
отечком фонду;

–  новости које промовишу завичајно стваралаштво;

–  сервисне информације о радном времену, библиотечким 
услугама и условима коришћења грађе; 

8  Manuel Kastels, Moć komunikacija (Beograd: Clio: RTS, 2014), 173.
9  Vesna Injac Malbaša, E-biblioteka (Beograd: Clio, 2016), 294‒295. 
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–  обавештења која се не тичу директно НБУ, али имају везе 
са дешавањима у култури или са активностима партнер-
ских организација (конкурси, стручни скупови);

–  ФБ служи и као веза ка другим званичним дигиталним 
платформама Библиотеке – званичном сајту и јутјуб 
каналу (линкови који воде ка детаљнијим и комплетни-
јим текстовима и видео записима). 

Веома је важно направити стандарде у писању вести како би 
оне биле информативне и целовите, али и интересантне. Дужина 
извештаја и избор фотографија зависе од самог догађаја који се пре-
зентује и публике којој је намњен. „Информација је облик у коме део 
нашег знања о одређеној теми преносимо другима. То је и начин на 
који се изражава шта је наш ум примио преко једног или више чула. 
Упркос повећању сликовне комуникације, које ће се и наставити, 
основно средство размене информација биће речи. Слике захтевају 
пропратни текст како би се осигурало да смо запазили и разумели 
оно што је изражено и, у већини случајева, да је то пренето”.10 

Веома је битно направити баланс у количини информа-
ција које се „откривају” приликом најаве како би се ФБ публика 
заинтригирала да физички посети догађај, а не само да прати 
виртуелни извештај. Ипак, може се извести закључак да треба 
радити на томе да објаве буду приказане на занимљив и атрак-
тиван начин како би привукле што већи аудиторијум.   

Ко? Како? Где? Када и због чега?

Фејсбук страница НБУ тренутно има 2541 пратиоца, од 
којих су 69% припаднице женског пола. Анализирајући стати-
стику по старосној структури, закључујемо да су најзаступљенија 
група особе од 35 до 44 година, затим следе од 25 до 34 године. На 
зачељу је публика од 45 до 54 година и од 15 до 24 са статистички 
сличним процентом, око 6%. Само два процената припада мла-
ђима од 15 година, иако знамо да је профил на друштвеним мре-
жама легално могуће отворити са 13 година у већини земаља.11 

10  Majkl V. Hil, Uticaj informacije na društvo (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 
2008), 337. 

11  Facebook, https://sr-rs.facebook.com/legal/terms  (Преузето 14. 7. 2021).
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Правећи поређење између посета Фејсбуку у односу на 
физичке посете у НБУ бројке указују да се највеће одступање 
процентуално односи на старосну групу од 15 до 24 годинa, која 
је физички у Библиотеци заступљена са око 20 процената. И овде 
статистика иде у корист женског пола.

Рођени између 1976. и 1986. године су најчешћи посети-
оци странице НБУ што се поклапа са чињеницом да је већина 
њих отварила профиле у исто време када је настала и страница. 
Навика ових генерација да се путем фејсбука информишу на 
интернету остала је константна што и показују претходно поме-
нуте бројке.

Млађе генерације више прате Инстаграм друштвену мрежу 
и Јутјуб, као и Тик ток. Народна библиотека Ужице има отворен 
пословни Инстрагам налог и Јутјуб канал, а од друге половине 
2020. године и нови модерни сајт (https://www.biblioteka-uzice.rs/).

Што се тиче географске локације највише људи нас прати 
са територије Србије, БиХ, Немачке, Црне Горе, Македоније и 
Словеније, на српском, енглеском и хрватском језику.

У периоду од 2010. до 2020. године најзапаженије објаве, ако 
изузмемо радионице на Дечјем одељењу и у Огранцима и објаве 
о књижевним вечерима, биле су:

    
К                         , 2015. .                                 

  , 2010. . 
 
 

     
              М  , 2016. .                 , 2016. . 

 

     Квиз који се емитовао у оквиру                      Библио јелка, 2015. год.  
    емисије Жута минута, 2010. год.
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К                         , 2015. 

  , 2010. . 
 
 

     
              М  , 2016. .                 , 2016. . 

      Бранко Милисављевић Зец, 2016. год.          Изложба поводом Дана Града,  
                                                                                                      2016. год.

        Заборављени лутак, 2019. год.                     Конкурс посвећен Ратки  
                                                                                              Вучковић, 2019.

    
              , 2019. .                             К    , 2019. 
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Десет и корона

Таман када је требало да прославимо пуних десет година на 
ФБ-у уследила је пандемија изазвана корона вирусом. У том пери-
оду реализован је и пројекат „Кликом и линком до Библиотеке” 12, 
у оквиру којег се припремала израда новог сајта. НБУ је 17. марта 
2020. године била принуђена да затвори врата за  кориснике. Кому-
никација са њима остваривала се телефоном, имејлом и путем дру-
штвених мрежа. Објаве су биле учесталије него иначе, на дневном 
нивоу су постављана обавештења  на којим сајтовима, линковима 
и платформама је могуће преузети књиге у пуном формату. У то 
време, писци су читали одломке из својих романа на јутјубу, а одре-
ђене издавачке куће су на сајтове постављале приповетке, песме, 
делове романа, како дечје, тако и литературе за одрасле. 

Библиотекари НБУ су сваки дан припремали по један текст 
о добитницима Нобелове награде за књижевност и објављивали 
на ФБ страници. Текст је садржао кратку биографију нобеловца, 
најпознатија дела и занимљивост о књижевнику. Такође смо 
писали и о легендарним библиотекама као што су Царска библи-
отека Константинопоља, Кућа мудрости, Целзијусова библиотека, 
Вила папируса и остале. Читаоци су могли да сазнају историјске 
појединости о времену и месту градње библиотеке, броју и врсти 
рукописа, друштвеним околностима у којима је основана. Знање 
стечено на акредитованим библиотекарским семинарима запо-
слени су искористила за прављење кратких филмова, гифова и 
анимација. На Фејсбук страници Библиотеке могло се наћи мно-
штво веза које су водиле до виртуелних догађаја и тура из умет-
ности, историје и културе у свету и код нас. 

Закључак

Друштвене мреже представљају свакодневни канал кому-
никације савременог човека, али само неке од њих су најпопу-

12  Пројекат „Кликом и линком до Библиотеке”, аутора Бојане Маринчић, 
Биљане Давидовски и Драгославе Родаљевић суфинансиран је од стране 
Министраства културе и информисања у 2020. години.
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ларније и опстају дужи низ година, усавршавајући могућности 
које се нуде корисницима. Да би искористили ту популарност 
и изабрали одговарајуће место за промоцију садржаја, у овом 
случају библиотечког, мора се водити рачуна о томе ко је циљна 
публика којој желимо да се обратимо. 

Имајући у виду да Фејсбук има више од 1.5 милијарду кори-
сника распрострањених широм света долазимо до закључка да 
постоји могућност за велику видљивост објава са странице НБУ. 
Стратегијом којом се може укључити и плаћена Фејсбук кампања, 
било стална или периодична, постиже се далеко већа присутност 
на мрежи, осигурава се број кликова, свиђања и др. Такође на овај 
начин може се креирати садржај који ће бити циљано усмерен 
према одређеној категорији (узраст, пол, интересовања...). Фејс-
бук маркетинг пружа много могућности поготову што корисници 
сами могу даље да дистрибуирају информације дељењем. 

Захваљујући двосмерној комуникацији пружа се могућност 
систематичне аналитике корисника, која нас усмерава да делујемо 
према публици која је мање заступњена. Увидевши да тинејџери 
изузетно ретко користе Фејсбук, а све чешће посећују Инста-
грам, НБУ је отворила пословни профил на овој мрежи 4. јануара 
2018. године. Због алата, који дозвољавају постављање садржаја 
на обе мреже истовремено, објаве су видљиве широј публици. 
Ова функција је посебно унапређена 17. септембра 2020. годинe, 
када је уведена нова услуга  Facebook Business Suite, приликом 
чијег коришћења се мора водити рачуна о формату фотографија.
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he irst decade of he Public Library of Uzice on Facebook

Summary:  he appearance of social networks has brought the opportunity
to cultural institutions to present themselves in a new and modern way,
which primarily involves simple and fast communication with users in the
virtual world. his paper presents review of the last decade, how long the
Public Library of Uzice is present on Facebook. It is described in which ways,
through this social network, programs, services and novelties in the work of
the Library were promoted. he categorization of news being published on
the page is made in accordance with the type of content that is promoted.
One part of the paper contains statistical data on the number of people who
follow the page, their gender and age structure, and a comparison between
virtual and physical visitors of the Library. A special part is dedicated to the
contents that were published during the pandemic caused by the corona
virus. he pandemic and the measures that followed it reversed everything
that libraries are and have been until then. Users were denied the right to
borrow books, and librarians faced a new challenge – what to ofer readers
without options of physical engagement.

Keywords:  social networks, Public Library of Uzice, Facebook, virtual
audience, users, culture, corona virus.
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