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 У складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Београда, и 
услед ширења епидемије заразне болести COVID-19 и погоршане ситуације у општини Лазаревац, 
од 9. јула 2020. године, рад Библиотеке ,,Димитрије Туцовић‘‘ са корисницима и даље ће бити 
организован под измењеним условима уз придржавање свих епидемиолошких мера и строгих мера 
социјалног дистанцирања. 
 
 
Запослени и посетиоци/корисници морају да користе заштитне маске, и то тако да маска 
прекрива нос, уста и браду. 
 
 
Због проглашења ванредне ситуације сви програми и активности Библиотеке који подразумевају 
окупљања грађана у наредном периоду су до даљег одложени. 
 
Сви запослени и посетиоци/корисници у обавези су да се придржавају поштовања физичке 
дистанце од два метра у односу на друге особе у истој просторији (одељење, читаоница, сала, итд), 
уз максимално прусуство до пет лица. 

 

1. Радно време Библиотеке за кориснике : 
Понедељак – петак од 9.00 до 16.00 часова 
 
Радно време за кориснике у огранцима Библиотеке је од 8.00 до 15.00 часова и то: 

Огранак Степојевац - уторком, средом и четвртком,   

Огранак Велики Црљени - понедељком, средом и петком,  

Огранак Рудовци - уторком и  четвртком. 

 
 
2. Коришћење грађе: 
- Сви корисници библиотеке могу да враћају и позајмљују књиге на уобичајен начин, као и пре 
почетка пандемије. Дозвољен је слободан приступ фонду. 
- Приликом враћања грађе корисник ће остављати грађу на означено место. 
 
 
3. Корисницима су на располагању следеће читаонице: 
- Читаоница периодике 
- Референсна читаоница 
- Електронска читаоница 
 
 



4. Број корисника који истовремено бораве у читаоницама је 5, осим електронске читаонице на 
Дечијем одељењу где истовремено може бити 2 корисника.  
 
5. Резервација места у читаоницама и коришћење грађе: 
- Корисници могу резервисати место у читаоници путем телефона 011/8122-997 или мејлом 
knjige@bibliotekalazarevac.org.rs. 
 
 
 Како би контрола дозвољеног броја корисника у читаоницама Библиотеке била могућа, а 
зарад безбедности како корисника, тако и запослених, биће ограничена могућност излажења и 
улажења из зграде током радног дана. Због тога молимо кориснике да приликом доласка са собом 
понесу све што ће им бити потребно током дана. 
 
 Библиотека ,,Димитрије Туцовић‘‘ ће, као и до сада, наставити да прати и придржава се 
свих упутстава и мера које прописује Влада Републике Србије и други надлежни органи, и у 
складу са тим утврђиваће и измене у начину организације рада. 
 


