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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

Ви о ле та Д. Ми ло ше вић 
Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“, Ва ље во
ocvi o le ta@g mail.com

Са же так
Свако ванредно стање угрожава и библиотеке као установе заштите културног наслеђа, старе и ретке библиотечке 
грађе, али и других фондова који су категорисани као грађа од посебне важности. Управљање ризицима које изазивају 
поплаве, пожари, земљотреси, клизишта и друге природне катастрофе, затим пандемије, ратна стања и друга ванредна 
стања изазвана деловањем људи, у смислу превентивног деловања и израде планова за заштиту и санацију културног 
наслеђа од катастрофа, још увек није имплементирано у редовне процедуре у јавним библиотекама. Постојећи законски 
оквир обезбеђује оптимални ниво заштите, али је примена делимична. Ресурси јавних библиотека нису довољни да 
обезбеде квалитетан ниво заштите културног наслеђа, пре свега зато што библиотечки стручњаци нису укључени у систем 
заштите на прави начин. Управљање ризиком од катастрофа у области културног наслеђа захтева увођење обавезујућих 
процедура, редовних едукација, унапређење односа и чвршће повезивање свих учесника у систему заштите, уз 
обезбеђивање финансијске подршке.

Због свега наведеног, у овом раду је описан законодавни оквир у Републици Србији, а затим и искуство ваљевске 
библиотеке током поплава у ваљевском крају 2014. године у циљу бољег сагледавања позиције установа културе и значаја 
даљег ангажовања на пољу превенције ризика.

Кључне речи: ванредно стање, управљање ризицима од катастрофа, јавне библиотеке, Ваљево, поплаве, библиотечки 
стручњаци, културно наслеђе, старе и ретке књиге, законски оквир

Увод

За по тре бе овог ра да из вр ше но је ис тра жи ва ње са ци љем да се уста но ви за ко но дав ни оквир 
ко ји ре гу ли ше област за шти те би бли о теч ких фон до ва, у ко ји ма се на ла зи ста ра и рет ка би бли-
о теч ка, ар хив ска гра ђа и дру ги за шти ће ни фон до ви, у кон тек сту ши рег за ко но дав ног окви ра. 
Он се ти че за шти те и де ло ва ња у вре ме ка та стро фа, ка ко би се ука за ло на зна чај ових из во ра 
за са гле да ва ње по стиг ну тих ре зул та та у обла сти за шти те кул тур ног на сле ђа.

При род ни ха зар ди, би ло да су по свом по ре клу ге о фи зич ке, хи дро ло шке, кли мат ске, ме те-
о ро ло шке или би о ло шке при ро де, ни су је ди ни ри зи ци ко ји мо гу до ве сти до ка та стро фа. Чо век 
и тех но ло шки на пре дак та ко ђе су иза зи ва чи ве ли ких не сре ћа због ко јих су угро же ни љу ди и 
жи вот но окру же ње.

Ка та стро фе се де ша ва ју ка да за јед ни ца „ни је опре мље на од го ва ра ју ћим ре сур си ма или 
ор га ни зо ва на да из др жи ути цај, и чи је је ста нов ни штво ра њи во због си ро ма штва, ис кљу че но-
сти или на не ки на чин у дру штве но не по вољ ном по ло жа ју“, из ја ви ла је Ма ми Ми зу то ри.1

1  М. Ми зу то ри је по моћ ник ге не рал ног се кре та ра и спе ци јал на пред став ни ца ге не рал ног се кре та ра за сма ње ње од ка та стро фа у 
кан це ла ри ји Ује ди ње них на ци ја за сма ње ње од ка та стро фа од 2018. го ди не.



48	 Читалиште	39	(новембар	2021)	 TEMA
 
 Милошевић В. „Јавне библиотеке и заштита културног наслеђа у време ванредних ситуација“, 47–56
 

Ме ђу на род на до ку мен та о упра вља њу и сма њи ва њу ри зи ка у ван ред ним 
си ту а ци ја ма

Кон ти ну и ра но на гла ша ва ње зна ча ја сма ње ња ри зи ка и де ло ва ња у сми слу упра вља ња ри-
зи ци ма од ка та стро фа, са др жа но је и у Ре зо лу ци ји Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја,2 
ко ја пре по зна је њи хов зна чај за одр жи ви раз вој у це лом све ту. Ва жна до ку мен та, ко ја де фи-
ни шу стра те шке смер ни це у овој обла сти су Hyogo Fra me work for Ac tion 2005–2015: Bu il ding the 
Re si li en ce of Na ti ons and Com mu ni ti es to Di sa sters,3 а за тим и но ва гло бал на стра те ги ја, The Sen dai 
Fra me work for Di sa ster Risk Re duc tion 2015–2030,4 усво је на на Тре ћој свет ској кон фе рен ци ји УН 
о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа у Сен да и ју, у Ја па ну, 18. мар та 2015. го ди не.

По след њи до ку мент, ко ји се на гло бал ном ни воу ба ви ути ца јем ка та стро фа и зна ча јем сма-
ње ња ри зи ка, усво јен у Сен да и ју у Ја па ну, ње го ви до но си о ци, ше фо ви др жа ва и вла да, по твр ди-
ли су и пот пи си ва њем Сен даи де кла ра ци је, у ко јој „по зи ва ју све за ин те ре со ва не стра не на ак ци ју, 
све сни да ре а ли за ци ја но вог окви ра за ви си од не пре ста них и не у мор них ко лек тив них на по ра“.5

Увид у ова до ку мен та, ко ја на ме ђу на род ном ни воу де фи ни шу смер ни це и обез бе ђу ју 
оквир за раз ви ја ње на ци о нал них стра те ги ја, пред ста вља до бар увод у да љу ана ли зу за ко но-
дав ног окви ра у Ре пу бли ци Ср би ји и ефек те њи хо ве им пле мен та ци је у обла сти де ло ва ња јав-
них би бли о те ка.

За ко но дав ни оквир у обла сти упра вља ња ри зи ци ма и ван ред ним си ту а ци ја ма

Ва жно је на по чет ку по ме ну ти до ку мент ко ји да ти ра из пе ри о да пре рас па да Ју го сла ви је, 
Кон вен ци ју о за шти ти свет ске кул тур не и при род не ба шти не,6 где се на кра ју на ла зи пре глед 
др жа ва чла ни ца, пот пи сни ца. Зна чај ни су и дру ги про пи си ко је је Ре пу бли ка Ср би ја до не ла 
на кон 2000. го ди не. Иа ко се не ки од њих не од но се екс пли цит но на област за шти те кул тур ног 
на сле ђа, има ју стра те шку ва жност, као на при мер На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја,7 
ко ју је Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла 2007. У њој се, ме ђу стра те шким ци ље ви ма за по сти за-
ње бла го ста ња у зе мљи, под бро јем 6, на во ди „уве ћа ње кул тур ног ка пи та ла очу ва њем, афир-
ма ци јом и пре зен то ва њем кул тур не ба шти не Ре пу бли ке Ср би је“.8 У истом до ку мен ту, по себ но 
је де фи ни са на област при род них не по го да, по пла ва, кли зи шта, по жа ра и зе мљо тре са9 и ис так-
нут зна чај ор га ни зо ва ња за шти те од ка та стро фа.

Због уста но вље не чи ње ни це да је ре ги он ју го и сточ не Евро пе све ви ше угро жен мо гу ћим 
ка та стро фа ма,10 би ло да је реч о опа сно сти ма ко је до ла зе из при ро де или због де ло ва ња љу ди, 
у Ср би ји од 2008. го ди не, на кон усва ја ња На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју 

2  О то ме ви дeти у Ре зо лу ци ји Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја – Uni ted Na ti ons, Ge ne ral As sembly, In ter na ti o nal Stra tegy 
for Di sa ster Re duc tion, pre u ze to 5. 9 2021, https://www.unis dr.org/2005/wcdr/back-docs/docs/a-res-58-214-eng.pdf.

3  Hyogo Fra me work for Ac tion 2005–2015: Bu il ding the Re si li en ce of Na ti ons and Com mu ni ti es to Di sa sters, World Con fe ren ce on Di sa ster 
Re duc tion, 18–22 Ja nu ary 2005, Ko be, Hyogo, Ja pan, pre u ze to 1. 9. 2021, https://www.unis dr.org/2005/wcdr/in ter go ver/of fi cial-
do c/L-docs/Hyogo-fra me work-for -ac tion-en glish.pd f.

4  Uni ted Na ti ons Of fi ce for Di sa ster Risk Re duc tion, The Sen dai Fra me work for Di sa ster Risk Re duc tion 2015–2030, pre u ze to 1. 9. 2021, 
https://www.un drr.or g/pu bli ca tion/sen dai-fra me work-di sa ster-risk-re duc tion-2015-2030.

5  Uni ted Na ti ons Of fi ce for Di sa ster Risk Re duc tion – UND DR, Sen dai Dec la ra tion, pre u ze to 5. 9. 2021, https://www.pre ven ti on web.
net /pu bli ca tion/sen dai-dec la ra tion.

6  „Кон вен ци ја о за шти ти свет ске кул тур не и при род не ба шти не“, Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 56 (1974).
7  Вла да Ре пу бли ке Ср би је, „На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја“, пре у зе то 31. 8. 2021, http://www.zurb nis.rs/za ko ni/Na ci o-

nal na%20stra te gi ja%20odr zi vog%20raz vo ja.pdf .
8  Исто, 47.
9  Исто, 97.
10  „На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 86 (2011).
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(НПИ),11 за по чи ње ин тен зи ван рад на раз во ју слу жби и ја ча ње ка па ци те та за сма ње ње ри зи ка 
од ван ред них си ту а ци ја. Ак ци о ни план за фор ми ра ње је дин стве не слу жбе за ван ред не си ту а ци је12 
до но си но ви не у сми слу ње ног фор ми ра ња у окви ру Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, чи-
ме се ства ра ју усло ви за спро во ђе ње стра те ги је у овој обла сти, об је ди ња ва њем по сло ва ко је 
су до та да оба вља ле слу жбе и сек то ри у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма, у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва, Ми ни стар ству од бра не, Ми ни стар ству жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра-
ња, Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де и у Ми ни стар ству здра вља. Мо-
же се ре ћи да је На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју пред ста вљао сво је вр стан 
оквир за до но ше ње про пи са у обла сти упра вља ња ри зи ци ма у вре ме ван ред них си ту а ци ја, 
ко ји су усме ре ни на ели ми ни са ње уо че них не до ста та ка, по бољ ша ње ко ор ди на ци је и по сти-
за ње бо љих ефе ка та, што је по твр ђе но и чи ње ни цом да је 2011. го ди не усво је на На ци о нал на 
стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма.13 У из ме ни НПИ-а, 2009. та ко ђе је, 
у по гла вљу „Обра зо ва ње и кул ту ра“, у одељ ку 3.26.3.4.1. „За ко но дав ни оквир“,14 на ја вље но 
до но ше ње За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи (усво јен 2011), у ко јем се по све ћу је 
па жња ње ној за шти ти у ван ред ним си ту а ци ја ма.

Ак ци о ни план за фор ми ра ње је дин стве не слу жбе за ван ред не си ту а ци је у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва на го ве стио је 2009. го ди не да ће усле ди ти усва ја ње чи та вог се та за ко на и 
дру гих про пи са у ци љу уса гла ша ва ња по зи тив них за кон ских про пи са. У том кон тек сту су и За-
кон о во да ма,15 чи ја је пр ва вер зи ја до не та 2010, за тим За кон о ме те о ро ло шкој и хи дро ло шкој 
де лат но сти16 те Од лу ка о обра зо ва њу Бу џет ског фон да за ван ред не си ту а ци је.17 Уред ба о оба-
ве зним сред стви ма и опре ми за лич ну, уза јам ну и ко лек тив ну за шти ту од еле мен тар них не по-
го да и дру гих не сре ћа,18 ко ја је до не та по чет ком 2011. го ди не, про пи су је „ми ни мум сред ста ва 
и опре ме“ ко јe су „ду жни да на ба ве и др же др жав ни ор га ни, ор га ни ау то ном них по кра ји на, 
ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при вред на дру штва, дру га прав на ли ца, гра ђа ни и вла-
сни ци стам бе них згра да“ у ци љу за шти те од „еле мен тар них не по го да, тех нич ко-тех но ло шких 
не сре ћа – уде са и ка та стро фа, по сле ди ца те ро ри зма, рат них деј ста ва и дру гих ве ћих не сре ћа“. 
Ње на из ме на про пи су је крај 2015. гoдине као рок за на бав ку на ве де не опре ме и сред ста ва.

У го ди на ма ко је сле де, би ће усво је на већ по ме ну та На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа
са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, као и ве ли ки број дру гих про пи са ко ји ди рект но или ин ди-
рект но тре ти ра ју област еле мен тар них не по го да и дру гих ве ли ких не сре ћа. При мер про пи са 
ко ји ди рект но уре ђу ју област пре вен тив ног де ло ва ња у ци љу упра вља ња ри зи ци ма од ка та-
стро фа су Уред ба о са ста ву, на чи ну и ор га ни за ци ји ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је,19 као 
и Уред ба о са др жа ју и на чи ну из ра де пла но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја-
ма,20 до не та 2011, и зна чај но ко ри го ва на 2018. го ди не до но ше њем но вог до ку мен та, Уред бе о 
са др жа ју, на чи ну из ра де и оба ве за ма су бје ка та у ве зи са из ра дом про це не ри зи ка од ка та стро-
фа и пла но ва за шти те и спа са ва ња.21

11  Вла да Ре пу бли ке Ср би је, На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју (НПИ), пре у зе то 14. 6. 2010, https://www.mei.gov.
rs/upload/do cu ments/NP I/NP I_2008.pd f.

12  „Ак ци о ни план за фор ми ра ње је дин стве слу жбе за ван ред не си ту а ци је“, Сл. гла сник РС бр. 78 (2009).
13  „На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 86 (2011).
14  Из ме ње ни и до пу ње ни на ци о нал ни про гра ма за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју, 569.
15  „За кон о во да ма“, Сл.гла сник РС бр. 30 (2010), 93 (2012), 101 (2016) и  95 (2018).
16  „За кон о ме те о ро ло шкој и хи дро ло шкој де лат но сти“, Сл. гла сник РС бр. 88 (2010).
17  „Од лу ка о обра зо ва њу Бу џет ског фон да за ван ред не си ту а ци је“, Сл. гла сник РС бр. 92 (2010).
18  „Уред ба о оба ве зним сред стви ма и опре ми за лич ну, уза јам ну и ко лек тив ну за шти ту од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре-

ћа“, Сл. гла сник РС бр. 3 (2011) и 37 (2015). 
19  „Уред ба о са ста ву, на чи ну и ор га ни за ци ји ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је“, Сл. гла сник РС бр. 27 (2020).
20  „Уред ба о са др жа ју и на чи ну из ра де пла но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 8 (2011).
21  „Уред ба о са др жа ју, на чи ну из ра де и оба ве за ма су бје ка та у ве зи са из ра дом про це не ри зи ка од ка та стро фа и пла но ва за шти те 

и спа са ва ња“, Сл. гла сник РС бр. 102 (2020).
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Усва ја ње се та за ко на и про пи са на кон 2010. го ди не, ко ји се ди рект но не ти чу за шти те кул-
тур ног на сле ђа, ука зу је да се ра ди ло о ак тив но сти ма на кон ти ну и ра ном раз во ју си сте ма за шти-
те на ни воу свих ин сти ту ци ја и чи ни ла ца ко ји уче ству ју и да ју до при нос упра вља њу ри зи ци ма, 
од но сно, пре вен тив ном и де ло ва њу у вре ме на сту па ња ка та стро фа, ка ко би се „на док на дио 
вре мен ски ин тер рег нум на стао про па шћу ста ре др жа ве (СФРЈ) и ка шње ња но вих за кон ских 
ре ше ња.“22 За ко ни ко ји ди рект но ре гу ли шу ове обла сти су За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та-
стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма23 и Уред ба о са ста ву, на чи ну и ор га ни за ци ји ра да 
шта бо ва за ван ред не си ту а ци је. Ва жно је по ме ну ти и из ме не За ко на о кул тур ним до бри ма24 у 
пе ри о ду на кон 2011, ко је су, из ме ђу оста лог, усме ре не и на по ди за ње ква ли те та за шти те кул-
тур них до ба ра, као и ко нач но усва ја ње за ко на, већ не ко вре ме на ја вљи ва них, као што је За кон 
о ар хив ској гра ђи и ар хив ској де лат но сти,25 усво јен 2020. и За ко на о му зе ји ма, чи ји Пред лог је 
Вла да усво ји ла у 2021. го ди не и ко ји се на ла зи у про це ду ри за ко нач но усва ја ње.

За шти та кул тур ног на сле ђа у би бли о те ка ма, пре све га ста ре и рет ке би бли о теч ке, али и 
ар хив ске и сва ке дру ге гра ђе за ко ју се про це ни да за слу жу је по се бан трет ман, зах те ва ве ће 
укљу чи ва ње свих би бли о теч ких уста но ва и стру ков них удру же ња, обра зов них и на уч них ин-
сти ту ци ја, у раз вој си сте ма упра вља ња ри зи ци ма од ка та стро фа ко је мо гу до ве сти до оште ће-
ња или уни ште ња кул тур не ба шти не за ко ју су ове уста но ве над ле жне. Ис ку ство из ван ред не 
си ту а ци је про у зро ко ва не по пла ва ма и дру гим еле мен тар ним не по го да ма, ме ђу ко ји ма су зе-
мљо трес, кли зи шта, по жа ри, а по том и због пан де ми је ко ро на ви ру са, ука зу је да су све на-
ве де не ин сти ту ци је не до вољ но спрем не да пру же аде кват ну за шти ту, да су ри зи ци ве ли ки, а 
по сле ди це не пред ви ди ве и не са гле ди ве.

Ис ку ство ва љев ске Би бли о те ке у ве зи са за шти том кул тур ног на сле ђа  
у вре ме ван ред не си ту а ци је и по пла ва 2014. го ди не 

По ме ну ти про пи си ко ји ре гу ли шу обла сти за шти те кул тур ног на сле ђа у вре ме ван ред них 
си ту а ци ја у Ср би ји, у пе ри о ду на кон 2000. го ди не, пред ста вља ју за те че ни за кон ски оквир у 
тре нут ку ка да се у ма ју 2014. де си ла по пла ва у ва љев ском и дру гим кра је ви ма Ср би је, због 
че га је уве де но ван ред но ста ње. По пла ва у раз ме ра ма „ко је ни су за бе ле же не у по след њих 
120 го ди на, угро зи ла је жи во те, здра вље и имо ви ну ви ше од 1,6 ми ли о на љу ди у 38 оп шти на у 
цен трал ној и за пад ној Ср би ји“.26 Опи си ва ње ис ку ства из ових до га ђа ја има за циљ да пре до чи 
ри зи ке ко ји су по сто ја ли, пре све га због чи ње ни це да та да шњи ре сур си, би ло да је реч о зна њу, 
опре ми или про це ду ра ма, ни су мо гли да пру же аде ква тан ни во за шти те имо ви не у уста но ва-
ма кул ту ре, са мим тим ни кул тур ног на сле ђа, што су по твр ди ли и из ве шта ји о по сле ди ца ма у 
би бли о те ка ма у оп шти на ма за хва ће ним по пла ва ма. Ово ис ку ство је по слу жи ло као по ла зи ште 
за ис тра жи ва ње про пи са ко ји се ти чу ове обла сти, ме наџ мен та ри зи ка и за шти те кул тур ног на-
сле ђа, као и њи хо ве при ме не у јав ним би бли о те ка ма.

У вре ме по пла ва у ва љев ском кра ју 2014. го ди не, Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на-
до вић“ на шла се пред ве ли ким иза зо ви ма. Но во на ста ле окол но сти ста ви ле су у пр ви план по-
сло ве из над ле жно сти за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе на те ри то ри ји Ко лу бар ског 
окру га, а на осно ву Ре ше ња о оба вља њу по сло ва од оп штег ин те ре са у за шти ти ста ре и рет ке 

22  „На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма“.
23  „За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 87 (2018).
24  „За кон о кул тур ним до бри ма“, Сл. гла сник РС бр. 71 (1994), 52 (2011) – др. за ко ни, 99 (2011) – др. за кон, 6 (2020) – др. за кон 

и 35 (2021) – др. за кон.
25  „За кон о ар хив ској гра ђи и ар хив ској де лат но сти“, Сл. гла сник РС бр. 6 (2020).
26  На ци о нал ни про грам упра вља ња ри зи ком од еле мен тар них не по го да, пре у зе то 14. 9. 2021, http://www.ob no va.go v.rs /uplo ads/use-

ru plo ads/Do cu ments/Na ci o nal ni%20pro gram%20upra vlja nja%20ri zi kom%20od %20ele men tar nih%20ne po go da.pd f.
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би бли о теч ке гра ђе27 и За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи.28 По кре нут је ме ха ни зам 
овог За ко на, ко ји је под ра зу ме вао не пре кид но пра ће ње ста ња фон до ва ста ре и рет ке би бли-
о теч ке гра ђе на те ри то ри ји пет оп шти на Ко лу бар ског окру га, а за тим и сва ко днев ног из ве-
шта ва ња о за те че ним при ли ка ма, за шта је уве де на „ли ни ја“ из ме ђу ва љев ске Би бли о те ке и 
де жур них слу жби у На род ној би бли о те ци Ср би је, пре свих оде ље ња над ле жног за Ре ги стар 
ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе. Исто вре ме но, од ви ја ла се стал на ко му ни ка ци ја са ди рек то-
ри ма јав них би бли о те ка у Љи гу, Ми о ни ци, Осе чи ни, Лај ков цу и Убу, са ци љем да се ре дов но 
до би ја ју тач не ин фор ма ци је са те ре на, да се пра ти ста ње угро же но сти за шти ће них фон до ва 
и сл. Као ди рек тор библиoт еке над ле жне за ко ор ди на ци ју ак тив но сти то ком уве де ног ван ред-
не си ту а ци је, ау тор ка ра да је ре дов но из ве шта ва ла де жур не ко ле ге у На род ној би бли о те ци 
Ср би је, ко је су ин фор ма ци је са свих угро же них под руч ја про сле ђи ва ле у Ми ни стар ство кул-
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Ко му ни ка ци ја се од ви ја ла на ни воу ди рек то ра свих 
уста но ва, ко ји су у овој си ту а ци ји би ли за ду же ни и од го вор ни за до но ше ње од лу ка и на ред би, 
спро во ђе ње свих ме ра, по сту па ње по на ло же ним ме ра ма и по нов но из ве шта ва ње.

По пла ва се де си ла нео че ки ва но, на кон обил не ки ше, а по плав ни та лас је угро зио цен тар 
гра да, као и од ре ђе не де ло ве на ши рој те ри то ри ји Ва ље ва, нај бли же сли ву ре ка Ко лу ба ре, 
Об ни це и Ја бла ни це. Струч не еки пе ко је је мо би ли сао Кри зни штаб над ле жан за ове по сло ве, 
во ди ле су ве ли ку бит ку у зо ни бра не Сту бо Ров ни, ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни Ва ље-
ва. Ста ње у гра ду, у са мом цен тру и у ши рем град ском под руч ју, би ло је алар мант но, а у не ким 
зо на ма ста нов ни штво је ева ку и са но.

У Би бли о те ци, по ред бри ге за без бед ност за по сле них, хит но су пред у зе те ме ре за шти те  
књи жног фон да и ар хив ске гра ђе, са по себ ним ак цен том на ста ру и рет ку књи гу. Удар пр вог 
по плав ног та ла са, 14. ма ја 2014. мо би ли сао је све сна ге у Ва ље ву на за шти ти љу ди и имо ви не, 
јав не и при ват не, а већ од 15. ма ја, у скла ду са ин струк ци ја ма из Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, у Би бли о те ци су уве де не кон крет не ме ре: 

•	 не пре кид но де жур ство (24 са та),
•	  на ло же не су пре вен тив не ме ре (опре ма по диг ну та на ви ши ни во, очи шћен шахт, џа ко-

ви ма обез бе ђе не угро же не зо не и ор га ни зо ва но по ди за ње књи га на ви ши ни во у слу ча ју 
по тре бе),

•	  ор га ни зо ва но ис кљу че ње обје ка та са елек тро-мре же у слу ча ју по тре бе, а у ци љу спре ча-
ва ња мо гу ће ха ва ри је,

•	  пра ће ње и сла ње ин фор ма ци ја у На род ну би бли о те ку Ср би је у ци љу евен ту ал не за шти-
те ста ре и рет ке књи ге на под руч ју Ко лу бар ског окру га.29 

О ме ра ма ко је ко је су спро ве де не, оба ве ште не су ло кал на са мо у пра ва и На род на би бли-
о те ка Ср би је. Исто вре ме но, уве де на је још јед на: ди рек то ри ма свих јав них би бли о те ка у Ко-
лу бар ском окру гу по сла те су ин струк ци је за по сту па ње у ци љу за шти те ста ре и рет ке би бли о-
теч ке гра ђе, са пре по ру ком да се обез бе ди пра ће ње ста ња на под руч ју би бли о те ка, у сми слу 
при ба вља ња ак ту ел них ин фор ма ци ја о ста њу фон да ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе, а по том 
да се два пу та днев но, у 8.30 и у 17.00 ча со ва, те ин фор ма ци је до ста вља ју Ма тич ној би бли о-
те ци „Љу бо мир Не на до вић“ Ва ље во. На ве де но је да тре ба обра ти ти па жњу на сме штај, обим 
фон да и сте пен (не)угро же но сти. За ко му ни ка ци ју се ко ри сти ла елек трон ска по шта, а у слу-
ча ју по тре бе би ло је мо гу ће ја ви ти се у ма тич ну би бли о те ку на де жур ни те ле фон. На ред бе, 
оба ве ште ња и ин фор ма ци је о ме ра ма ко је су се та да спро во ди ле на ла зе се у ар хи ви Ма тич не 
би бли о те ке „Љу бо мир Не на до вић“ Ва ље во, а од лу ка о њи хо вом до но ше њу би ла је ре зул тат 
лич не про це не, јер зва нич них про це ду ра и дру гих пи са них упут ста ва ни је би ло.

27  „Ре ше ње о оба вља њу по сло ва од оп штег ин те ре са у за шти ти ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе“, Сл. гла сник РС бр. 14 (2013).
28  „За кон о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи“, Сл. гла сник РС бр. 52 (2011).
29  Ма тич на би бли о те ка је на осно ви за кон ских овла шће ња ор га ни зо ва ла пра ће ње и оста ле ак тив но сти у ци љу за шти те ста ре и 

рет ке би бли о теч ке гра ђе у свих шест јав них би бли о те ка, у Ва ље ву, Љи гу, Лај ков цу, Ми о ни ци, Убу и Осе чи ни.
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Кра јем ме се ца, 27. ма ја 2014, свим ди рек то ри ма ма тич них би бли о те ка на по пла вље ним 
под руч ји ма сти гла је ин струк ци ја од управ ни це На род не би бли о те ке Ср би је, Све тла не Јан чић, 
ко ја је оба ве сти ла да, с об зи ром на то да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је уки ну ла ван ред ну си ту а-
ци ју на го то во це лој те ри то ри ји др жа ве, не ма ви ше по тре бе за из ве шта ва њем на до та да шњи 
на чин и у до та да шњим ро ко ви ма. У слу ча ју по тре бе, о ста њу обје ка та, опре ме и ко лек ци ја, 
тре ба ло би из ве шта ва ти Ма тич но оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је, а о ста њу ста ре и рет-
ке би бли о теч ке гра ђе на те ри то ри ја ма сво је над ле жно сти, Оде ље ње по себ них фон до ва На-
род не би бли о те ке Ср би је. Ин фор ма ци ја је би ла и да ће „На род на би бли о те ка Ср би је у скла ду 
са на ло гом Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, у са рад њи са оста лим уста но ва ма за шти те 
кул тур ног на сле ђа, при сту пи ти про це ни ште те и при ме ни ме ра пре вен тив не за шти те на кул-
тур ним до бри ма ко ја су угро же на од по сле ди ца ин тен зив них па да ви на, по пла ва и кли зи шта, 
уз упо тре бу од го ва ра ју ћих струч них ме то до ло ги ја, и о свим пред у зе тим ме ра ма на ста ви ти ре-
дов но да из ве шта ва ре сор но ми ни стар ство“.

На кон ове ин струк ци је из На род не би бли о те ке Ср би је, уки ну те су све до та да шње ме ре у 
ва љев ској Би бли о те ци и она се вра ти ла у ре до ван ре жим ра да.

Ана ли зи ра ју ћи по сле ди це на кон по пла ве, кон ста то ва но је да ни је би ло ште те на објек ти ма, 
фон ду и опре ми, о че му су оба ве ште не над ле жне ин сти ту ци је. По пла ва је за о би шла део гра да 
у ко ме се на ла зе оба објек та Би бли о те ке. На ме ће се пи та ње шта би се до го ди ло да је по пла ва 
има ла дру га чи ји пра вац, као што се де си ло на дру гим под руч ји ма у Ср би ји. По сто ја ло је мно-
го фак то ра ко ји су ути ца ли на вр сту и сте пен ри зи ка, али та да нису мо гли да се пред ви де. Као 
ру ко во ди лац ти ма ко ји тре ба да до но си од лу ке и да обез бе ди спро во ђе ње аде кват них ме ра 
за шти те љу ди и имо ви не, ау тор ка овог ра да је уста но ви ла да не по сто ји до ку мент или струч но 
упут ство ко је да је де таљ не смер ни це за по сту па ње то ком по пла ве или би ло ко је дру ге еле мен-
та р не не по го де, а по себ но у ван ред ним си ту а ци ја ма, осим ин струк ци ја да се за шти те љу ди и 
имо ви на ко је су сти за ле од Шта ба за ван ред не си ту а ци је, а пре ко над ле жних слу жби Упра ве 
Гра да Ва ље ва. 

Ме ре ко је су та да до не те у јав ним би бли о те ка ма у ци љу фи зич ке за шти те фон да би ле су 
за сно ва не на лич ној про це ни, ко ја је не до вољ на за по сту па ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, би ло 
да је реч о по пла ви, по жа ру, зе мљо тре су или дру гим при род ним ка та стро фа ма. За по сле ни у 
Би бли о те ци ни су би ли до вољ но об у че ни за по сту па ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, ни ти су по се-
до ва ли од го ва ра ју ћу опре му и ала те за за шти ту љу ди и обје ка та, опре ме и фон до ва. 

Про у ча ва ју ћи, то ком ван ред ног ста ња, али и на кон по пла ве 2014, про пи се ко ји се ти чу за-
шти те кул тур ног на сле ђа у усло ви ма ван ред них си ту а ци ја, а ко ји су мо гли пру жи ти де таљ ни ја 
упут ства, ау тор ка је уста но ви ла да су је ди ни из во ри За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма30 и Уред ба 
о са ста ву и на чи ну ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је,31 ко ји ни су да ва ли до вољ но ин фор ма-
ци ја за аде кват но по сту па ње у ван ред ним си ту а ци ја ма. Дру гим ре чи ма, у та да шњим усло ви-
ма, по жа ри, по пла ве, зе мљо тре си и дру ге при род не ка та стро фе, али и де ло ва ње љу ди, у ми ру 
и у усло ви ма рат них ра за ра ња, би ли су ри зи ци ко ји су ре ал но мо гли до ве сти до оште ће ња или 
уни ште ња ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе. По твр да не до вољ не при пре мље но сти уста но ва 
за шти те кул тур ног на сле ђа за ре а го ва ње у усло ви ма еле мен тар них не по го да и дру гих ка та-
стро фа у то вре ме мо же се на ћи и у На ци о нал ној стра те ги ји за шти те и спа са ва ња у ван ред ним 
си ту а ци ја ма,32 где се упра во на во де не до ста ци ко ји ма би се тре ба ло по све ти ти да би се обез-
бе ди ла аде кват на за шти та у вре ме ван ред них си ту а ци ја. Је дан од ис так ну тих про бле ма је би ло 
и не по сто ја ње ин фор ма ци ја и од го ва ра ју ће ко ор ди на ци је из ме ђу ин сти ту ци ја ко је мо гу пру-
жи ти са зна ња и оних ко ји ће та зна ња и ме ре при ме њи ва ти. Овај до ку мент упу ћу је на по тре бу 

30  „За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 111 (2009), 92 (2011) и 93 (2012).
31  „Уред ба о са ста ву и на чи ну ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је“, Сл. гла сник РС бр. 98 (2010).
32  „На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма“, Сл. гла сник РС бр. 86 (2011).
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ја ча ња ка па ци те та уста но ва за шти те кул тур ног на сле ђа. Две го ди не на кон по пла ва, до ла зи до 
усва ја ња стра те шког до ку мен та у Ср би ји под на зи вом Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал ног 
про гра ма упра вља ња ри зи ком од еле мен тар них не по го да (2016–2020).33

На ста вља ју ћи ис тра жи ва ње у обла сти ри зи ка за би бли о теч ке фон до ве у вре ме ван ред них 
си ту а ци ја, на по зив из Сек то ра за кул тур но на сле ђе Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је, ау тор ка овог тек ста је бо ра ви ла у Врд ни ку, где је у ок то бру 2017, у окви ру 
Про гра ма пар ти ци па ци је Уне ска 2016–2017, одр жа на ра ди о ни ца „Упра вља ње ри зи ци ма од ка-
та стро фа у обла сти за шти те кул тур ног на сле ђа“. Ис ку ство сте че но на овој ра ди о ни ци би ло је 
зна чај но за да ље ак тив но сти, та ко да је убр зо ини ци ра ла са ста нак са пред став ни ци ма Сек то-
ра за ван ред не си ту а ци је при Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва у Ва ље ву. До го во ре но је да 
Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“, као ре ги о нал на уста но ва над ле жна за по сло ве 
за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе на те ри то ри ји Ко лу бар ског окру га, у скла ду са сво-
јим овла шће њи ма, оба ве сти све јав не би бли те ке на овој те ри то ри ји о пла ну да се пре ду зму 
ак тив но сти за из ра ду стра те шких до ку ме на та у ци љу пре вен тив ног де ло ва ња и сма ње ња ри-
зи ка од ка та стро фа и по сту па ње у ван ред ним си ту а ци ја ма у сва кој од њих. С тим у ве зи, ва-
љев ска Би бли о те ка је свим јав ним би бли о те ка ма у оп шти на ма Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Уб и 
Осе чи на по сла ла зах тев за из ра ду Из ве шта ја о угро же но сти и за шти ти кул тур но-исто риј ских, 
ма те ри јал них и дру гих бит них до ба ра од по сле ди ца еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа 
на те ри то ри ји сво је над ле жно сти. Ови из ве шта ји су са др жа ли опис и обим фон да, ло ка ци је и 
усло ве у ко ји ма је гра ђа сме ште на и дру ге ин фор ма ци је ко је су за тим про сле ђе не Шта бу за 
ван ред не си ту а ци је у Ва ље ву.

На кон то га, у скла ду са За ко ном о ван ред ним си ту а ци ја ма и на осно ву Уред бе о са ста ву 
и на чи ну ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је, ра ди пра ће ња ста ња и ор га ни зо ва ња си сте-
ма за шти те и спа са ва ња и пред ла га ња ме ра за њи хо во по бољ ша ње на под руч ју Ко лу бар ског 
управ ног окру га, Штаб за ван ред не си ту а ци је Ко лу бар ског управ ног окру га за се дао је 2017. 
го ди не по пи та њу из ве шта ја ко је су под не ле јав не би бли о те ке и до нео од го ва ра ју ћи за кљу чак. 
На ло же но је ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и свим уста но ва ма кул ту ре на те ри то-
ри ји Ко лу бар ског окру га да, у скла ду са Про це ном угро же но сти од еле мен тар них не по го да 
и дру гих не сре ћа, при сту пе из ра ди Пла но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
У истом до ку мен ту, пре по ру че но је уста но ва ма кул ту ре и ло кал ним са мо у пра ва ма да, у са-
рад њи са Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, обез бе де на окру жном 
ни воу де по за скла ња ње и чу ва ње кул тур них до ба ра.

Осим из ра де стра те шких до ку ме на та, Про це не угр о же но сти од еле мен тар них не по го да и дру
гих не сре ћа и Пла на за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, где су де фи ни са ни ри зи ци 
и сте пен угро же но сти кул тур ног на сле ђа и љу ди, при о ри те ти за шти те, на чин и усло ви за скла-
ња ње и ева ку а ци ју, би ло је нео п ход но за по че ти и еду ка ци ју би бли о те ка ра, јер је би ло очи глед-
но да не по се ду ју зна ња и ве шти не ко ји су нео п ход ни за ефи ка сну са на ци ју кул тур ног на сле ђа 
у слу ча је ви ма ка да ка та стро фе бу ду на сту пи ле. Ис прав ност од лу ке да се при сту пи ор га ни зо-
ва њу еду ка ци ја и ра ди о ни ца мо же се на ћи у стра те шком до ку мен ту под на зи вом Ак ци о ни план 
за спро во ђе ње На ци о нал ног про гра ма Ре пу бли ке Ср би је за упра вља ње ри зи ком о еле мен тар них не
по го да 2016–2020, иа ко зва нич ног упут ства ни је би ло, ни ти се овај до ку мент на ла зио у фо ку су 
јав них би бли о те ка као уста но ва за шти те кул тур ног на сле ђа.

У де цем бру 2017. Би бли о те ка је ини ци ра ла и ор га ни зо ва ла дво днев ни се ми нар у Ва ље ву, 
под на зи вом „За шти та кул тур ног на сле ђа у ван ред ним си ту а ци ја ма“, за јед но са струч ња ци ма 
из Цен трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју из Бе о гра да и Ар хи ва Ср би је. Свр ха се ми на ра би ла 
је да: а) до при не се бо љем раз у ме ва њу ка та стро фал них ри зи ка ко ји на ста ју услед кли мат ских 

33  Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал ног про гра ма Ре пу бли ке Ср би је за упра вља ње ри зи ком о еле мен тар них не по го да 2016–2020, 
пре у зе то 5. 9. 2021, https://www.ca dri.ne t/system/fi les/2021-06/SER BIA-Na ti o nal-Plan-DRR-fi nal-29-02-16-SR B.pd f.



54	 Читалиште	39	(новембар	2021)	 TEMA
 
 Милошевић В. „Јавне библиотеке и заштита културног наслеђа у време ванредних ситуација“, 47–56
 

про ме на, ур ба ни за ци је, по ра ста по пу ла ци је и про па да ња жи вот не сре ди не, као и услед евен-
ту ал них рат них деј ста ва; б) усме ра ва ње људ ских и тех нич ких ре сур са за по др шку пре вен ци ји 
ка та стро фал них ри зи ка и пла ни ра ње за шти те; в) прак тич на обу ка за ре а го ва ње у ван ред ним 
си ту а ци ја ма, од но сно, за спа са ва ње збир ки и за шти ту би бли о теч ког и ар хив ског ма те ри ја ла у 
ван ред ним си ту а ци ја ма. 

Се ми нар је ука зао на то да по сто ји по тре ба за да љом еду ка ци јом на по љу за шти те кул тур-
них до ба ра, у овом слу ча ју ста ре и рет ке би бли о теч ке и дру ге ар хив ске гра ђе. Не до во љан број 
струч них рад ни ка је ви ше де це ниј ски про блем јав них би бли о те ка, та ко да по сло ви за шти те 
пред ста вља ју до дат не по сло ве, чи је ефи ка сно из вр ша ва ње зах те ва ка дров ско по ја ча ње ових 
ин сти ту ци ја.

По зи тив на ис ку ства ва љев ске Би бли о те ке на по сло ви ма за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке 
гра ђе из ло же на су и на струч но-на уч ном ску пу Би бли о нет 2018, а рад је об ја вљен у збор ни ку.34 
По ред по зи тив них ис ку ста ва, има ју ћи у ви ду ис тра жи ва ње у ве зи са ри зи ци ма од ка та стро-
фа и ван ред них си ту а ци ја, пре до че на је по тре ба за да љом еду ка ци јом и де ло ва њем у прав цу 
до но ше ња про це ду ра за пре вен ци ју ри зи ка и сма ње ње ути ца ја ка та стро фа ка да је у пи та њу 
кул тур но на сле ђе.

По след ње ис тра жи ва ње у ве зи по себ не вр сте за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе и 
дру гих би бли о те че ких фон до ва об ја вље но је у збор ни ку ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску-
па „Про у зро ко ва ње ште те, на кна да ште те и оси гу ра ње“,35 где је у ра ду „Јав не би бли о те ке и 
оси гу ра ње књи жног фон да“ еви ден ти ра но ви ше про бле ма као што је не по сто ја ње оси гу ра ња 
би бли о теч ких фон до ва, за тим ри зик због уго во ре не ви си не оси гу ра не су ме, до не ус кла ђе но-
сти стра те шких ака та о про це ни ри зи ка са уго во ри ма о оси гу ра њу и уго во ре ним ри зи ци ма, са 
пре по ру ком у за кључ ку да „оси гу ра ње књи жних фон до ва у јав ним би бли о те ка ма мо ра би ти 
део ре дов не про це ду ре ко ја се спро во ди у ци љу оства ри ва ња оп штег ин те ре са у кул ту ри и за-
шти ти кул тур ног на сле ђа“.36 

За кљу чак

За шти та кул тур не ба шти не оба ве зу је на зна чај ни је укљу чи ва ње уста но ва кул ту ре у свим 
фа за ма си сте ма за шти те са др жа ним у за ко ни ма и про пи си ма ко је је Ре пу бли ка Ср би ја усво-
ји ла у ци љу за шти те од еле мен тар них и дру гих ка та стро фа.

Ре сур си уста но ва кул ту ре у по гле ду упра вља ња ри зи ци ма у ван ред ним си ту а ци ја ма, иза-
зва ним еле мен тар ним ка та стро фа ма, рат ним ста њем, де ло ва њем љу ди или тех но ло шким на-
прет ком, још увек су ве о ма скром ни, би ло да су у пи та њу зна ње, ка дро ви, опре ма или фи-
нан сиј ска сред ства. Аде кват на за шти та, има ју ћи у ви ду на ве де не про бле ме, зах те ва оба ве зно 
ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње на ни воу ло кал не са мо у пра ве, осни ва ча, МУП-а, као и дру гих 
струч ња ка на по љу за шти те. Нео п ход но је ин си сти ра ти на из ра ди стра те шких до ку ме на та у 
сва кој уста но ви кул ту ре, јер про це на ри зи ка и пла но ва за шти те и са на ци је кул тур ног на сле ђа 
обез бе ђу је ја ча ње си сте ма за шти те и аде ква тан од го вор у усло ви ма деј ства ка та стро фа и дру-
гих фак то ра. Пре вен тив но де ло ва ње зах те ва ан га жо ва ње струч ња ка из обла сти за шти те и то из 
на уч них и ис тра жи вач ких уста но ва, ин сти ту ци ја за шти те, кон зер ва ци је и са на ци је, Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва и Сек то ра за ван ред не си ту а ци је, не вла ди ног и при ват ног сек то ра. 

34  Ру жи ца Дам ња но вић и Ви о ле та Ми ло ше вић, „Раз ли чи ти ви до ви за шти те ста ре књи жне гра ђе – ис ку ства ва љев ске би бли о те ке“, 
у Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га: збор ник ра до ва / XII струч нона уч ни скуп Би бли о нет 2018 (Бе о град: За јед ни ца ма тич них 
би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 245–255.

35  In sti tut za upo red no pra vo, Udru že nje za odštet no pra vo, Pra vo sud na aka de mi ja, XXIV Me đu na rod ni na uč ni skup = XXIV In ter-
na ti o nal sci en ti fic con fe ren ce: Pro u zro ko va nje šte te, na kna da šte te i osi gu ra nje = Ca u sa tion of Da ma ge, Da ma ge Com pen sa tion 
and In su ran ce (Be o grad, Mi o ni ca, 2021).

36  Vi o le ta Mi lo še vić, „Jav ne bi bli o te ke i osi gu ra nje knji žnog fon da“, u Me đu na rod ni na uč ni skup Pro u zro ko va nje šte te, na kna da šte te i 
osi gu ra nje: Zbor nik ra do va = Pro ce e dings (Be o grad; Mi o ni ca, 2021), 486–487.
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За тим, по треб но је ин си сти ра ти на смер ни ца ма уста но вље ним у Ак ци о ном пла ну за спро во ђе ње 
На ци о нал ног про гра ма упра вља ња ри зи ком од еле мен тар них не по го да (2016–2020), ко је пред ви-
ђа ју „спро во ђе ње ре дов них ве жби за слу чај ка та стро фа, ре а го ва ње и об но ву, укљу чу ју ћи ве-
жбе ева ку а ци је и ме ре за за шти ту ло ка ли те та кул тур не ба шти не (му зе ји, би бли о те ке, ар хи ви 
итд)“.37 По треб но је, та ко ђе, раз мо три ти пред лог о укљу чи ва њу пред став ни ка кул ту ре у шта-
бо ве на свим ни во и ма, што ће обез бе ди ти до но ше ње ква ли тет ни јих про це ду ра за ре а го ва ње.

Пра ће ње про пи са, ка ко до ма ћих, та ко и ме ђу на род них, као и укљу чи ва ње струч ња ка из јав-
них би бли о те ка и дру гих би бли о теч ких ин сти ту ци ја за ду же них за по сло ве за шти те би бли о теч ких 
фон до ва у ти мо ве на на ци о нал ном ни воу, си гур но ће обез бе ди ти ефи ка сни је де ло ва ње усво је них 
про пи са, бо љи про ток ин фор ма ци ја и ути ца ће на мак си мал но сма ње ње ри зи ка од ка та стро фа. 

Фи нан сиј ска сред ства за из ра ду стра те шких до ку ме на та, као и за по тре бе дру гих ви до ва 
пре вен тив не за шти те кул тур ног на сле ђа, на бав ку опре ме и еду ка ци ју за по сле них у уста но ва-
ма кул ту ре мо ра ју би ти аде кват на оче ки ва ној за шти ти и др жав ном ин те ре су у обла сти за шти те 
кул тур ног на сле ђа.
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Pu blic Li bra ri es and Pro tec tion of Cul tu ral He ri ta ge du ring Emer gen ci es

Summary
Every state of emergency endangers libraries as institutions for the protection of cultural heritage, old and rare 
library materials, and other library funds categorized as materials of special importance. Risk management caused by 
floods, fires, earthquakes, landslides, and other natural disasters, pandemics, wars, and other emergencies caused by 
human activities, in terms of preventive action and development of plans for protection and rehabilitation of cultural 
heritage from disasters, has not yet been implemented in regular procedures in public libraries. The existing legal 
framework provides an optimal level of protection, but implementation is partial. The resources of public libraries are 
not sufficient to provide a quality level of protection of cultural heritage, primarily because library experts are not 
involved in the protection system. Disaster risk management in the field of cultural heritage requires the introduction 
of binding procedures, regular education, improvement of relations, and a stronger connection of all participants 
in the protection system while providing financial support. Due to all the above, this paper describes the legislative 
framework in the Republic of Serbia, and then the experience of the Valjevo library during the floods in 2014, in order 
to better observe the position of cultural institutions and the importance of further engagement in the area of risk 
prevention.

Keywords: state of emergency, disaster risk management, public libraries, Valjevo, floods, library experts, cultural 
heritage, old and rare books, legal framework
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