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Стручни рад

БИБЛИОТЕКА У СЕЛУ – СЕЛО У БИБЛИОТЕЦИ: 
КРЕАТОРИ СОПСТВЕНЕ КУЛТУРНЕ СТВАРНОСТИ 

ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Сажетак: Циљ овога рада јесте да се укаже на значај културне ревитали-
зације сеоских подручја и развој библиотека. Полазна тачка јесте да сеоске 
библиотеке знатно учествују у многим социо-економским, демографским, 
еколошким, иновативним и технолошким изазовима. Одржавање ради-
оница у библиотеци у селу Ратају, огранку Јавне библиотеке „Бора Стан-
ковић” из Врања, током кризe COVID-19 имало је позитивне ефекте на 
кориснике који су добили прилику да проведу квалитетно време. Постиг-
нути резултати проверени су анкетом код учесника пројекта. Анкета је 
показала да су ефекти пројекта за чланство значајни јер је библиотека 
у врло тешким условима испунила своју друштвено важну функцију и 
остала место комуникације. Поред тога, утицала је на раст културног 
нивоа локалног становништва, допринела развоју интелектуалног потен-
цијала свог чланства, организовала активности на промоцији читања и 
књиге и својим залагањем привукла локалну креативну интелигенцију. 
Кључне речи: сеоске библиотеке, Јавна библиотека „Бора Станковић”, 
Врањe, COVID-19, корисници, читањe, књиге.

Увод

Сеоске библиотеке имају специфичну улогу су јер се у њима 
збивају и културни догађаји. Културно наслеђе тих библиотека 
веома је богато и има важан национални и међународни значај. 
У условима формирања информационе цивилизације, једна од 
главних компонената успешног друштвено-економског развоја је 
слободан приступ информацијама за све грађане. Пример кори-
сника услуга библиотеке у огранку Ратаје потврђује једну од првих 
америчких дефиниција јавних библиотека, која гласи „да су то 
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библиотеке отворене јавности, то јест публици”.1 Док је била акту-
елна пандемија COVID-19 било је важно очувати свест грађана о 
важности здравља али и интелектуалног развоја. Схватили смо да 
постоји потреба за ревизијом односа према информисању и кул-
тури у сеоској средини и да услуге јавних библиотека почивају на 
начелу равноправног приступа за све, без обзира на старосно доба, 
расу, пол, веру, националност, језик или друштвени положај.2 

У складу са поменутим начелом равноправности и доступности, 
библиотечке активности током трајања пандемије измештене су из 
градске средине (централне библотеке), на село – у огранак Ратаје. 
Рад ове библиотеке био је усмерен на социјално осетљиве категорије 
становништва, припаднике националних мањина, на део чланства 
који је ретко био на листи приоритета. Током трајања пандемије, 
корисницима библиотечких услуга понуђени су садржаји везани 
за свет знања, информација и културе. Спроведене активности 
садржале су креативне читалачке радионице, биле су место сусрета 
љубитеља књиге и писане речи што се добро одразило и на посете 
библиотеци након пандемије.

Пројекат „И сеоске библиотеке живе”

Јавна библиотека „Бора Станковић” Врање основана је 1879. 
године. Данас се састоји од Централне библиотеке и пет огранака, 
од којих је један у Ратају, основан 1964. године. Рад и постојање 
библиотеке на овом простору веома су значајни као и редовна 
библиотечка делатност јер је сеоска читалачка публика једнако 
важна као и градска.

Библиотека у селу није само читаоница или место у којем 
се позајмљују књиге него и центар културног живота. Пројекат 
„И сеоске библиотеке живе”, који је одобрило Министарство 
културе и информисања РС, 2020. године, имао је за циљ да кроз 
разноврснe радионицe иницира дружење са читаоцима како би се 
популарисала књига и чланство у библиотеци. Радионице су биле 
одличан спој савремених технологија и класичног библиотекарства. 
Потврдиле су да је књига и даље модерна и веома важна за све 

1  Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад:Библиотека 
Матице српске; Футура публикације, 2003), 22.

2  IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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оне који свакодневно користе савремене технологије. Пројекат је 
реализован кроз садржај следећих радионица:

1. Цицибан – Развијање читалачких навика код деце предшколског 
узраста и богаћење речника;

2. Квиз „Погоди о којој књизи је реч” – Игра погађања наслова 
књиге на основу кратког описа, асоцијација, главних јунака и 
подсећање на прочитана дела;

3. С писцима кроз Србију – Упознавање Србије кроз градове из 
којих потичу наши писци и утицај средине одакле су поникли 
на њихово стварање; 

4. Међугенерацијска радионица „Омиљена књига – некад и сад” 
– Разлике и сличности између омиљених књижевних дела код 
чланова старије генерације и код младих;

5. Негујмо свој дијалекат – јачање свести о значају очувања и 
неговања призренско-тимочког дијалекта као једног од обележја 
језичке културе;

6. Стрип-прича „Мој измишљени јунак” – представљање 
имагинарног јунака кроз цртеж;

7. Жаргонизми и стране речи у нашем језику – критички осврт 
на непотребну употребу туђица која утиче на промену српског 
језика, нарочито код младих људи јер су они најподложнији 
некритичком усвајању страних речи;

8. Оживљавање омиљеног јунака из књига на сцени –  подразумевала 
је приказ књижевног јунака кроз драматизацију.

Огранак библиотеке у селу Ратају има одличну сарадњу 
са сеоском основном школом као и са одељењем предшколске 
установе. У библиотеку деца долазе организовано са васпитачицама, 
учитељицама и наставницима и представљају наше најверније 
читаоце. Поред деце, у библиотеку долазе и остали мештани, 
међу којима су и припадници мањина, Роми и Бугари. Чланство 
чине и запослени, пензионери, мештани и земљорадници. У тој 
чињеници лежи могућност библиотеке да буде промотер културне 
разноликости и у исто време центар културних догађаја у селу. 
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Библиотекари који су радили на пројекту, имали су увид у 
потребе и интересовање корисника сеоске библиотеке. Директним 
учешћем у подизању културне понуде током пандемије, рад 
у огранку Ратаје испунио је функцију библиотеке као важног 
друштвеног ресурса за културне потребе становништва. У овом 
случају акценат је стављен на децу из сеоских средина, покренут 
је уметнички израз деце, што је утицало на сам развој њихове 
личности. Поред деце, у радионицама су учествовале и друге 
старосне групе, од адолесцената до пензионера. 

Све наведено се реализовало непосредним радом током 
COVID-19 пандемије, чиме се створила јасна слика колико је под-
ршка библиотекара била неопходна чланству на селу. Коначно, још 
једном се потврдило да је библиотека идеалан партнер локалној 
заједници, јер штити културно-историјско наслеђе заједнице и обе-
збеђује доступност информација. 

Заштита од короне – књигама

Реализацију поменутог пројекта пратила је пандемија вируса 
COVID-19. И поред тога, чланови библиотеке долазили су редовно, 
пројекат се одвијао у директном контакту, уз поштовање свих епи-
демиолошких мера које су биле на снази. Тренутна ситуација зах-
тевала је модификацију улога библиотеке – појавила се очигледна 
контрадикција између потребе за пружањем традиционалних 
услуга и нових потреба да се одговори на атмосферу која је завла-
дала избијањем пандемије. „Библиотека је целоживотна учионица, 
место иновација, а ми библиотекари, осим традиционалних зада-
така које обављамо, дошли смо у ситуацију да, услед новонасталих 
услова, будемо организатори и водитељи радионица. Библиотекар 
је полифункционална професија. Једна од најзначајнијих његових 
делатности јесте педагошка делатност, нарочито када је реч о библи-
отекама за децу и омладину”.3

С појавом нових технологија и интернета, информационе 
потребе корисника у огранку Ратаје изједначиле су се са потребама 
градског становништва. У јавности се много говори о појави 

3  Вера Ивановна Черњиченко, „О педагошкој компоненти библиотекарске 
професије” у Библиотека као огледало васељене, приредио Добрило 
Аранитовић. Београд: Службени гласник, 2009, стр. 204.

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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секундарне неписмености у земљи, као о и паду занимања за читање. 
У времену када је ударна тема посленика који се баве књигом 
криза читања, „библиотеке се, свака на свој начин, боре за сваког 
корисника који се, нажалост, у све мањем броју опредељују за књигу, 
а међу њима су најбројнији адолесценти, којима су виртуелни свет 
и друштвене мреже много интересантније и привлачније од боравка 
у библиотеци”.4 Током ове пандемије, активности у библиотеци 
биле су једине организоване активности за становништво у овој 
заједници. Знајући да се мрежа предшколских установа, посебно 
вртића на селу, у највећој мери ослања на библиотеке, водило се 
рачуна и о  најмлађим члановима, имајући на уму чињеницу да се 
корисници библиотеке негују од најранијег детињства. 

Током литерарних, језичких, драмских и ликовних радионица 
рађено је на унапређењу важних друштвених функција као што су: 
подстицај креативности код чланства и ширење спектра културних 
потреба. Код полазника је постигнуто да им време буде испуњено на 
смислен начин, потпуно другачији од свега што их је окруживало. 
На тај начин огранак библиотеке у Ратају је испунио, поред своје 
основне културне улоге, и социјалну улогу у заједници. 

Према мишљењу многих истраживача, књига формира 
духовну, образовну и друштвено вредну особу. „Данашњем 
читаоцу стоји на располагању велики број информација, који се 
сваког тренутка увећава геометријском прогресијом...Он мора бити 
у стању да за што краће време читањем дође до што већег броја 
података, да има способност брзог прилагођавања разноврсном 
читалачком материјалу итд”.5 За децу и адолесценте библиотека је 
извор знања потребног за образовање, а током пандемије огранак 
у Ратају био је место комуникације. Тиме се потврђује мишљење 
да „библиотеку неће суштински одредити ни број књига којима 
располаже, нити број корисника који је посећује, већ само начини 
на које ће библиотека као универзални и недвосмислени простор 

4  Елизабета Георгијев, „Селфи из библиотеке – јавне библиотеке и тинејџери 
у савременом информационом окружењу”, у Тинејџери-захтевни корисници 
и библиотеке за нове генерације: зборник радова са међународног стручног 
скупа одржаног у Лазаревцу, 15–16. септембра 2015, прир. Милица Матијевић 
(Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић”, 2015), 71.

5  Далиборка Пурић. Унапређење квалитета читања: [код ученика млађег 
школског узраста] (Ужице: Учитељски факултет, 2006), 5.
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културе осмислити своју нову друштвену улогу из које ће црпети 
ауторитет, видљивост и непомериве разлоге властите мисијe.”6

Резултати анкете спроведене након завршеног пројекта

Да би се добио што бољи увид у резултате, шест месеци након 
завршетка пројекта спроведена је анкета код учесника на пројекту. 
Анкетом је обухваћено 100 корисника, што је релевантан узорак у 
односу на број чланова које броји огранак. Сви анкетирани били су 
полазници радионица. Полазна основа за ове задатке је била идеја 
да сви догађаји попут овог пројекта током пандемије доприносе 
афирмацији читања и библиотеке.

Резултати анкете требало је да потврде следеће хипотезе: 

1. Библиотека је својим програмима допринела посећености и 
промоцији читања.  

2. Пројектне активности су позитивно утицале на превазилажење 
стреса током пандемије COVID-19.

Анкета је имала сврху да утврди чињенице које се односе 
на читалачке навике и потребе чланства пре и после реализације 
пројекта. Добијена је јаснија слика због чега је дошло до пада 
интереса за читање у претходном периоду, утврђене су потребе за 
информацијама код различитих старосних група корисника као и 
начини за побољшање рада након повратка у „нормалне” животне 
токове. Одговори су дали јаснију слику о пројектним активностима 
у огранку Ратаје у којима је библиотека постала снажан партнер у 
трансформацији друштва. 

Анкетни лист je садржао 15 питања, која одражавају ставове 
корисника у односу на њихову старосну доб (Графикон бр. 1). 
Испитивани су ефекти које је реализација пројекта произвела 
код чланова, отвореност установе за сарадњу са чланством, оцена 
улоге коју је библиотека преузела током пандемије. Подаци су 
прикупљени анкетним упитником током месеца маја, 2021. године. 

6  Gojko Božović, Biblioteke u kulturnom životu Srbije: zbornik radova stručnog 
skupa Biblioteke u kulturnom životu srbije Kraljevo, 8. i 9. oktobar 2018. (Kraljevo: 
Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani”, 2018), 21.

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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Анкетирање је спроведено у две фазе. У првој фази су чланови 
обавештени о циљу и начину спровођења анкете и о томе на који 
начин ће се те информације користити. У другој фази се приступило 
анализи добијених података. Тврдње које немају статистички значај 
нису интерпретиране пошто разлика није значајна, него случајна. 

Резултати анкете су потврдили обе постављене хипотезе, што 
говори да је пројекат испунио постављени циљ.

Графикон бр. 1

Прва тврдња у анкети односила се на прву хипотезу, пројекат 
и његове резултате у целини: Пројекат, у целини, је испунио моја 
очекивања. Резултат анкете показује да је 97% испитаних дало 
највишу оцену за поменуту тврдњу. Један од циљева током свих 
активности у време пандемије био је да се чланство наведе на 
креативно читање, да се актуализују садржаји књижевности. Ни 
током пандемије није изостало стваралачко читање и додир са 
књигом. Највећа потреба за књигом је била код млађе популације, 
па је друга тврдња: Радионице су биле забавне и корисне оцењена 
највишом оценом у популацији од 8 до 10 година (Графикон бр. 2). 
Ова тврдња је такође била везана за исходе прве хипотезе, а анализа 
одговора у анкети је необориво потврђује.
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Шеста тврдња: Водитељи радионица су радили на 
популаризацији књиге и читања, односила се на задатак да се све 
категорије корисника укључе у активну сарадњу како би се 
пробудио интерес за књиге и читање. Одговори анкетираних били 
су једногласни. 

Графикон бр. 2

Седма тврдња: Водитељи радионица су код мене развили 
читалачке способности, као и девета: Пројекат је утицао да 
развијем навике и потребе читања, имале су сврху да пруже 
одговор на прву хипотезу. Како подстицати читалачке навике 
у 21. веку када је целокупно чланство, захваљујући савременим 
технологијама, окружено разноврсним занимљивим садржајима и 
активностима? Нове генерације одрастају уз модерну технологију, а 
као последица тога јавља се да деца уче интуитивно и нелинеарно, 
те читање није основа учења као претходним генерацијама. Управо 
због тога је било важно да се читање не супротставља употреби 
рачунара, телефона и других уређаја, што је пројектом и било 
предвиђено. Развој љубави према читању не треба да значи да се 
чланство мора одрећи технологије. Технологија није непријатељ, 
напротив, само треба да се искористи на прави начин. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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Осма тврдња: Овај пројекат ми је омогућио да се упознам са 
библиотеком и могућностима које она пружа, на неки начин сумира 
делатности које библиотека модерног доба треба да пружи. Огранак 
Ратаје током пандемије није био само центар културног живота већ 
и средиште комуникације мештана.

Пре реализације овог пројекта, библиотека у Ратају била је 
врло сиромашна, без модерних електронских уређаја, адекватног 
намештаја и услова за рад. Обновљена библиотека је постала 
омиљени кутак мештана. Рад на промоцији и унапређењу читања 
није могао бити одвојен од амбијента и окружења у коме чланови 
бораве. Десета тврдња: Након пројекта библиотеку сам прихватио/
ла као место где могу увек доћи и пријатно се осећати, имала је 
да потврди или оповргне прву хипотезу. Њеном анализом, дошло 
се до података да је реновиран и обновљен простор пробудио 
интересовање код чланства (за књиге и библиотеку). Библиотека 
је постала „посебно место” у коме се корисници осећају пријатно 
и заштићено. Дванаеста тврдња: Да ли библиотеку посећујете 
чешће након реализације пројекта током COVID-19 пандемије? 
једногласно је потврђена. За наше испитивање, ово је била још 
једна потврда прве хопотезе, да су библиотекари недвосмислено 
допринели промоцији читања у огранку Ратаје. 

Учешћем у реализацији пројекта, корисници су учили да 
истражују, поштују интелектуалну имовину, науче да цитирају 
и што је најважније да то презентују вршњацима. Зато је трећа 
тврдња: Током трајања пројекта радио/ла сам нешто корисно за 
себе, дала резултате који потврђују другу хипотезу да пројектне 
активности јесу утицале на превазилажење стреса током COVID-
19 кризе (Графикон бр. 3). 
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Графикон бр. 3

Тврдње четири и пет, које се тичу библиотеке као простора 
за превазилажење кризе потврдиле су другу хипотезу. Резултати 
анкете потврђују да је библиотека током трајања пандемије COVID-
19 представљала пријемчив простор за све становнике села, а 
пројекат је имао за циљ и да подстакне дух заједнице и омогући 
пријатно место за окупљање грађана.

Једанаесто питање: У којој мери су вам активности у 
наведеном пројекту помогле да превазиђете овај период може бити 
одговор на есенцијално питање данашње библиотечке делатности 
а то је да се са правом визијом, може радикално унапредити 
досадашњи рад ширењем врста услуга које библиотека нуди. У 
време пандемије постало је јасно колико су библиотеке важне као 
незаменљиви стубови културе у друштву. 

Тринаесто питање: Читање је, након завршетка пројекта, 
ваша „одбрана” од навале страха и разних непријатности које 
ово време короне доноси тиче се ефеката пројектних активности 
током короне и друге хипотезе. Потврда друге хипотезе огледа 
се у резултатима који говоре да посезање за књигом људе чини 
саосећајнијим, креативнијим. Читање помаже боље разумевање и 
комуникацију са другима. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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На основу резултата анкете долази се до важног закључка. 
Библиотекари посебну пажњу треба да посвете осмишљавању 
и организовању садржаја којима би привукли чланство, да 
искористе све своје образовне ресурсе у циљу иновације и 
унапређења рада. Мора се изаћи из оквира који су дуго били на 
снази и прихватити чињеница да промене које се дешавају на 
глобалном нивоу неће заобићи библиотеке. Потврђивањем обе 
постављене хипотезе пројекат је испунио своју оправданост и 
указао на значај развијања и унапређења рада библиотеке на селу. 
То значи да је коначан исход пројекта, популаризација читања и 
књижевности у доба пандемије, поред културолошке мисије, била 
идеалан начин да се веома напета атмосфера растерети, што је 
свима било потребно у том периоду. 

Основна идеја овог пројекта била је унапређење културе 
читања у селу Ратају. Корисницима библиотеке пројектом је 
постигнуто ново читалачко искуство, могућност непосредне 
размене информација о књигама, опција директне комуникацијe 
између корисника, рангирање књига, могућност коментарисања 
дела и његова драматизација, што потврђује обе постављене 
хипотезе. 

Закључак

Током пандемије COVID-19, рад у огранку Ратаје подразуме-
вао је модификацију библиотечке делатности осигуравајући кон-
тинуитет услуга. Радионице су одржане у специфичним условима 
а водило се рачуна о сваком учеснику. 

Резултати анкете потврдили су обе постављене хипотезе. То 
значи да је чланство у библиотеци пронашло место за креативан 
израз, иако су и друштво и индивидуа током реализације пројекта 
били суочени са примарним страховима. Мислило се о будућно-
сти огранка у Ратају и након пандемије, будући да се радило на 
одржавању постојећег и привлачењу новог чланства. Анкетом је 
потврђено да су библиотекари, упркос тешким временима за књигу 
и читање, радили на њиховој популаризацији. 

Значај огранка у Ратају огледа се у односу према чланству, 
принципима и начину на који је одговорено изазовима на панде-
мију COVID-19. Резултати пројекта показали су да је библиотекар-
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ство, као струка, незаменљиво. Након кризе COVID-19 библиотека 
је суочена са новим улогама које би требало да испуњава у времену 
које долази.  
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Library in the village - village in the library: creators of their own 
cultural reality during the covid-19 pandemic

Abstract: The aim of this paper is to point out the importance of cultural 
revitalization of rural areas. The research subject of the paper is the need for 
new solutions which would support the development of rural libraries in the 
future. The key hypothesis which is the fundamental is that rural libraries 
have a powerful impact when facing many socio-economic, demographic, 
environmental, innovative and technological challenges. Running workshops 
in the library in the village of Rataje, a branch of the Public Library „Bora 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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Stanković” in Vranje, during the COVID-19 crisis, benefitted both the 
children and young people who were given the opportunity to spend quality 
time during the pandemic. The results achieved were evaluated according to 
the survey among the project’s participants. The survey has shown that the 
effects of the project for the membership are significant because, despite very 
difficult conditions, the library managed to fulfill its important function in the 
society and remain the place of communication. In addition, it has influenced 
the growth of the cultural level of the local population, contributing to the 
development and implementation of the intellectual potential of its members 
and, attracted the localcreative intellectuals.
Keywords: Rural libraries, Public Library „Bora Stanković”, Vranje, COVID-19 
pandemic, users, reading, books.
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