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Hrvatski zavod za knjižničarstvo 
Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva 

 

Zagreb, 22. rujna 2021. godine  
 
 
Predmet: Preporuka hrvatskim knjižnicama u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 
 

 
Poštovane kolegice i poštovani kolege, poštovane ravnateljice i ravnatelji knjižnica i ustanova 
s knjižnicama u sastavu, voditeljice i voditelji županijskih i sveučilišnih razvojnih matičnih 
službi, knjižničarke i knjižničari, 
 
s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju vezanu uz bolest COVID-19, Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi svoje poslovanje uz primjenu propisanih mjera 
Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te vodeći 
računa i o lokalnim uvjetima i preporukama prateći promjene na dnevnoj bazi. Ovisno o njima 
prilagođavamo poslovanje vodeći računa o osnovnim mjerama koje i dalje ostaju na snazi: 
maska, propisana fizička udaljenost (djelatnika i korisnika), ograničavanje broja korisnika na 
organiziranim događanjima i dezinfekcija ruku te radnih i komunikacijskih prostora. 
Eventualne nove mjere uvodit ćemo sukladno odlukama nadležnih tijela. 
 
U skladu s ulogom središnje matične knjižnice, NSK stoji na raspolaganju svim vrstama 
knjižnica za upite, savjete i preporuke. Uzimajući u obzir specifične uvjete u kojima posluje 
svaka knjižnica, savjetujemo da se, kao i do sada, redovito informirate o stanju pandemije 
bolesti COVID-19, kao i povezanim protuepidemijskim mjerama koje se redovito objavljuju 
na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na mrežnim stranicama 
nacionalnog i lokalnih stožera civilne zaštite.   
 
Važno je da knjižničari organiziraju knjižnično poslovanje, uključujući i događanja, u suradnji 
sa svojim upravama/ravnateljima/osnivačima te da se po potrebi savjetuju i s lokalnim 
stožerima civilne zaštite. Knjižnice u sastavu upute i preporuke za rad svojih matičnih 
ustanova mogu pronaći i na mrežnim stranicama nadležnih ministarstava. 
 
Preporučujemo da svaka knjižnica izradi za svoje poslovanje više scenarija s obzirom na 
uvjete u kojima djeluje imajući u vidu moguće jesensko i zimsko pogoršanje situacije kako bi 
se po potrebi moglo što brže odabrati onaj koji će najbolje odgovoriti trenutnim potrebama i 
uvjetima. Pri izradi scenarija mogu se koristiti preporuke koje je Hrvatski zavod za 
knjižničarstvo NSK izradio i objavio na mrežnim stranicama Portala matične djelatnosti 
knjižnica u Republici Hrvatskoj u rujnu 2020. godine. 
 
Želimo da Vaša knjižnica bude sigurno mjesto za vaše djelatnike i korisnike! 


