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Сажетак
Чла нак раз ма тра дру штве ну уло гу и ци ље ве про фе си о нал них удру же ња. По себ но се ба ви ра дом 
про фе си о нал них удру же ња у обла сти би бли о те кар ства. Пред ста вљен је рад ALA-е и IFLA-е, два 
нај ве ћа би бли о те кар ска удру же ња.
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Уло га и зна чај про фе си о нал них 
би бли о те кар ских удру же ња

Пре ма те о ри ји ме-
наџ мен та, чла но ве јед ног 
про фе си о нал ног удру-
же ња ве же про из вод-
ња слич них про из во да и 
услу га, као и за јед нич ки 
си стем ми шље ња. „Ови 
си сте ми ми шље ња ус по-
ста вља ју гра ни це из ме ђу 
раз ли чи тих про фе си ја, 
де фи ни шу њи хо во члан-
ство, од го ва ра ју ће мо де ле 
по на ша ња и од го ва ра ју ће 
од но се из ме ђу ових про-
фе си о нал них за јед ни-
ца.“1 За јед нич ка уве ре ња 
на ста ју из са мог про це-
са ра да и по на вља них и 
усво је них про це ду ра. Увре же но је ми шље ње да про-
фе си о нал на удру же ња има ју углав ном кон зер ва тив ну 
уло гу по др жа ва ња и ја ча ња по сто је ћих мо де ла ра да у 
јед ној про фе си ји и очу ва ња по сто је ћих тра ди ци о нал-
них ин сти ту ци ја. На су прот то ме, не ки те о ре ти ча ри 
ис ти чу да про фе си о нал на удру же ња мо гу би ти зна-
чај ни но си о ци про ме на у про фе си ји. Но ви изум или 
успе шна прак са, при ме ње на на ло кал ном ни воу, пре-
ко асо ци ја ци је мо же по ста ти део оп штег про фе си о-
нал ног иден ти те та. Про фе си о нал не асо ци ја ци је мо гу 
успе шно да ле ги ти ми шу про ме не обез бе ђу ју ћи про-
стор за раз ме ну ми шље ња, отва ра ју ћи де ба ту и усме-

ра ва ју ћи је. Дру ги ко рак 
по сле ле ги ти ми са ња на-
ста ле про ме не је но во 
уоб ли ча ва ње про фе си о-
нал ног иден ти те та у очи-
ма дру гих, у до ме ну ши ре 
јав но сти.2

Мо ти ви за при сту-
па ње про фе си о нал ним 
удру же њи ма су раз ли чи-
ти. По ре де ћи про фе си о-
нал на удру же ња и син ди-
ка те ко ји де лу ју у обла сти 
би бли о те кар ске стру ке, 
Ма ра гоу Хо ве камп (Ma-
ra gou Ho ve kamp) ис ти че 
да су ци ље ви про фе си о-
нал них удру же ња усме-

ре ни ка јав ној до бро би ти (у слу ча ју би бли о те кар ске 
стру ке то су пи та ња при сту па ин фор ма ци ја ма, ин-
те лек ту ал не сло бо де, аутор ских пра ва, пи сме но сти 
итд. и пи та ња раз во ја са ме про фе си је), док су ци ље ви 
син ди ка та ви ше усме ре ни ка лич ној и ма те ри јал ној 
до би ти чла но ва.3 И по ред ове ге не рал не усме ре но сти 
про фе си о нал них удру же ња ка јав ној до бро би ти, пи-
та ње ба вље ња про фе си о нал ним и/или ма те ри јал ним 
вред но сти ма сва ка ко је ак ту ел но. Пре ма ре зул та ти ма 
јед ног ис тра жи ва ња, би бли о те ка ри ви со ко школ ских 
и спе ци јал них би бли о те ка у САД при да ју под јед нак 
зна чај пи та њу за ра да, про фе си о нал ног раз во ја или 

1 R. Greenwood i dr, “�eorizing Change: the role of professional as-
sociations in the transformation of institutionalized �elds”, Academy of 
Management Journal Vol. 45, No. 1 (2002): 59.

2 Исто.
3 Maragou T. Hovekamp, “Professional Associations or Unions?: a com-
parative look”, Library Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 236.
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усло ва ра да, без об зи ра на то да ли су или ни су чла-
но ви не ког од син ди ка та.4 Ин ди ви ду ал ни чла но ви 
би бли о те кар ских удру же ња оче ку ју од њих да се ба ве 
и про бле ми ма ма те ри јал ног ста ту са, иако су, по пра-
ви лу, ка да се ра ди о пи та њи ма за ра де и усло ва ра да, у 
цен тру ин те ре со ва ња ових удру же ња ин сти ту ци је, тј. 
би бли о те ке, а не по је дин ци. Та ко су ALA-и упу ћи ва не 
при мед бе да сто ји на стра ни по сло да ва ца и њи хо вих 
ин те ре са, пре не го за по сле них про фе си о на ла ца. Пре-
ма ми шље њу Ха ри са (Ha riss), је дан од глав них раз ло-
га за што би бли о те кар ска удру же ња од би ја ју да пре-
у зму од го вор ност у иден ти фи ко ва њу или ре ша ва њу 
пи та ња не јед на ких пла та је са став члан ства, ко је чи не 
и ру ко во ди о ци и за по сле ни.“5

У све ту по сто ји не ко ли ко сто ти на би бли о те кар-
ских удру же ња6. Ве ћи на од њих на ла зи се у Се вер ној 
Аме ри ци. Ка ко на во ди Џој То мас (Joy o mas), би-
бли о те ка ри сво ја про фе си о нал на удру же ња ор га ни-
зу ју спрем но, ен ту зи ја стич ки, че сто не кри тич ки и 
ско ро увек ду го трај но.7 По ље де ло ва ња би бли о те кар-
ских удру же ња је ши ро ко и ра зно ли ко – не ка су ви ше 
усме ре на на еду ка ци ју и про фе си о нал ни раз вој сво јих 
чла но ва, дру га на ис тра жи ва ња, да ље – не ка удру же-
ња су уско струч но про фи ли са на и оку пља ју би бли о-
те ке са мо јед ног ти па, дру га су ши ро ко ори јен ти са на, 
не ка има ју ве о ма ма ли број чла но ва, дру га сто ти не 
хи ља да. Те шко је на ћи за јед нич ке име ни те ље ко ји ма 
би се пред ста вио и вред но вао рад раз ли чи тих асо ци-
ја ци ја. Шар лен Бол двин (Char le ne Bald win) опи су је 
би бли о те кар ска удру же ња пре ко три кри те ри ју ма:
- спо соб но сти да ко му ни ци ра ју са сво јим чла но ви ма,
- спо соб но сти да ор га ни зу ју про гра ме и кон фе рен-

ци је,
-  по тре бе да ева лу и ра ју свој успех.8

Дру ги те о ре ти чар, Ви ли јам Фи шер (Wil li am Fis-
her), са гле да ва би бли о те кар ска удру же ња из два угла, 
оце њу ју ћи њи хов до при нос раз во ју би бли о те кар ства 
пре ко:
- ула га ња у но ва ис тра жи ва ња,
- под сти ца ња про фе си о нал ног раз во ја.9

Уоп ште но го во ре ћи, зна чај де лат но сти јед не асо-
ци ја ци је ме ри се, са јед не стра не, ње ним до при но сом 
про фе си ји и, са дру ге стра не, про фе си о нал ним раз-
во јем чла но ва ко ји су у њу укљу че ни.

Две нај у ти цај ни је и нај сна жни је би бли о те кар ске 
асо ци ја ци је су IFLA (e In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li-
brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons) и ALA (e Ame ri-
can Li brary As so ci a tion), о ко ји ма ће ов де би ти ре чи.

IFLA је свет ска, не за ви сна и не вла ди на ор га ни за-
ци ја, ство ре на да би бли о те ка ри ма ши ром све та омо-
гу ћи фо рум за раз ме ну иде ја, про мо ви са ње ме ђу на-
род не са рад ње, ис тра жи ва ње и раз вој у свим по љи ма 
би бли о те кар ства. Ка ко је ис так ну то на ње ном сај ту, 
„IFLA је во де ће ме ђу на род но те ло ко је пред ста вља 
ин те ре се би бли о теч ко ин фор ма ци о них сер ви са и њи-
хо вих ко ри сни ка.“10 IFLA је удру же ње удру же ња. Има 
две вр сте чла но ва – оне ко ји пред ста вља ју удру же ња 
и ин сти ту ци је (и има ју пра во гла са при из бо ру ру ко-
вод ства удру же ња) и ин ди ви ду ал не чла но ве. Ње ни 
ци ље ви су:
- да уна пре ђу је ви со ке стан дар де би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о них сер ви са,
- да про мо ви ше вред но сти до брих би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о них сер ви са,
- да за сту па ин те ре се сво јих чла но ва ши ром све-

та.11

IFLA је на ста ла као ор га ни за ци ја 1927. го ди не и у 
пр вим го ди на ма де ло ва ла у уским окви ри ма Евро пе и 
Се вер не Аме ри ке. Да нас је то свет ска ор га ни за ци ја ко ја 
има чла но ве у ско ро свим де ло ви ма све та и за ла же се да 
што ви ше ин тер на ци о на ли зу је кон фе рен ци је, су сре те и 
про гра ме ко је ор га ни зу је.

Ор га ни за ци ја IFLA-е је де мо кра тич на. Њен нај-
ви ши ор ган је Са вет. Чла но ви но ми ну ју кан ди да те 
за Из вр шни од бор и из бо ри се одр жа ва ју у то ку са-
стан ка Са ве та. На че лу Из вр шног од бо ра је из гла са-
ни пред сед ник и 7 чла но ва Од бо ра. Чла но ви IFLA-е 
има ју пра во да се укљу че у рад раз ли чи тих сек ци ја, 
где ме ђу со бом би ра ју Ко ми тет, тј. гру пу екс пе ра та 
ко ја ће би ти на че лу сек ци је. Пре ма ва же ћем ста ту ту, 
IFLA де лу је пре ко из вр шних и рад них те ла. Из вршна 
се ба ве ад ми ни стра ци јом и упра вља њем, а рад на (од-
се ци, сек ци је) ко ор ди на ци јом и пла ни ра њем про фе-
си о нал них ак тив но сти. Се ди ште IFLA-е је у Ха гу у 
Хо лан ди ји, у згра ди Кра љев ске би бли о те ке, где ра ди 
око 15 за по сле них за ду же них за ад ми ни стра ци ју ове 
асо ци ја ци је.

IFLA-ини парт не ри су 25 кор по ра ци ја из до ме на ин-
фор ма ци о не ин ду стри је, ко је јој по ма жу фи нан сиј ски 
или сво јим услу га ма, а за уз врат има ју раз ли чи те бе не-
фи ци је, као што је мо гућ ност да пред ста вља ју сво је про-
из во де и услу ге IFLA-ином члан ству. Ор га ни за ци ја са ра-
ђу је и са раз ли чи тим свет ским те ли ма, као што су UN, 
UNE SCO, ISO, Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, Свет ска 
асо ци ја ци ја из да ва ча, Свет ски са вет му зе ја, Свет ски са-
вет ар хи ва, итд. Оно по че му је IFLA нај пре по зна тљи ви ја 
су кон фе рен ци је ко је ор га ни зу је сва ке го ди не у ав гу сту 
или сеп тем бру у раз ли чи тим де ло ви ма све та. Ре зул та те 
свог ис тра жи вач ког ра да, про је ка та и ак тив но сти, IFLA 
пу бли ку је у сво јим из да њи ма, чи је те ме су број не „од ра-
да са де цом и мла ди ма до ауто ма ти зо ва них си сте ма за 
при ступ ви ше је зич ким би бли о теч ким ма те ри ја ли ма“.12 

4 Исто.
5 Исто. – стр. 241.
6 William Fisher, “e Value of Professional Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 320.
7 Joy omas, “Introduction”, Library Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 
229.
8 Charlene Baldwin, “International Llibrary Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 392.
9 William Fisher, “e Value of Professional Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 320-330.

10 IFLA, http://www.i�a.org (преузето 2. 3. 2009).
11 Исто.
12 Исто.
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ALA је удру же ње по ор га ни за ци ји и на чи ну ра да 
до не кле раз ли чи то од IFLA-е. Као и IFLA, и ALA де лу је 
кроз рад од се ка, сек ци ја, фо ру ма и окру глих сто ло ва, 
али њен рад је ви ше струк ту и ран и ин сти ту ци о на ли-
зо ван. ALA има ви ше де се ти на за по сле них про фе си о-
на ла ца у два пред став ни штва у Чи ка гу и Ва шинг то ну. 
Циљ ALA-е је уна пре ђи ва ње би бли о те кар ства и би-
бли о те кар ских услу га, a ње на ми си ја да „обез бе ди ли-
дер ство за раз вој, про мо ви са ње и уна пре ђе ње би бли-
о те кар ских и ин фор ма ци о них услу га и са ме би бли о те-
кар ске про фе си је да би уна пре ди ла уче ње и обез бе ди ла 
при ступ ин фор ма ци ја ма за све.”13

ALA је по ли тич ки ан га жо ва на и ло би ра у фе де рал-
ној вла ди за сво је чла но ве. Сва ке го ди не ор га ни зу је се Li-
brary le gi sla ti ve day, дан ка да пред став ни ци ALA-е раз го-
ва ра ју са чла но ви ма Кон гре са о ак ту ел ним про бле ми ма 
би бли о те ка ра у Аме ри ци. ALA ло би ра и за Аме рич ко 
удру же ње школ ских би бли о те ка (Ame ri can As so ci a tion 
of School Li bra ri es – AASL) ко је са мо стал но не би мо гло 
да оства ри зна ча јан ути цај као у окви ри ма ALA-е.

Ва жна ак тив ност ко јом се ба ви ALA у окви ру свог 
Са ве та за ви со ко обра зо ва ње (Co un cil of Hig her Edu ca-
tion), је акре ди та ци ја би бли о теч ких шко ла. Акре ди та-
ци ја би бли о теч ких шко ла у Аме ри ци је стро го про фе-
си о нал но пи та ње, одво је но од др жав не упра ве. Два 
пу та го ди шње, ALA ор га ни зу је кон фе рен ци је на ко ји ма 
обич но при су ству је око 25.000 љу ди, сва ки пут у дру гој 
др жа ви. ALA ор га ни зу је и по др жа ва не ко ли ко сто ти на 
раз ли чи тих про гра ма, из да је ча со пис Ame ri can li bra ri es 
и ака дем ску пу бли ка ци ју Cho i ce, до де љу је струч не на-
гра де и на гра де за књи жев но ства ра ла штво.

И IFLA и ALA во де ће су си ле у раз во ју свет ског би-
бли о те кар ства. У мно го че му раз ли чи те, слич не су у про-
мо ви са њу трен до ва као што је: ло би ра ње и по ли тич ки 
ак ти ви зам,14 ин тер на ци о на ли за ци ја ра да би бли о те ка и 

што ја че по ве зи ва ње ме ђу би бли о те ка ма и би бли о те ка-
ри ма у све ту, итд. У окви ру обе ор га ни за ци је, од ви ја се 
и зна чај на ис тра жи вач ка де лат ност и по след њих го ди-
на се ула жу ве ли ки на по ри да се рад раз ли чи тих рад них 
гру па ко ор ди ни ра.

Укљу чи ва њем у рад ових ор га ни за ци ја, би бли о те-
ка ри до би ја ју нај ак ту ел ни је ин фор ма ци је из раз ли чи-
тих струч них обла сти, мо гућ ност да ди рект но ко му ни-
ци ра ју са сво јим ко ле га ма и раз ме њу ју ис ку ства, да се 
обра зу ју, да да ју свој до при нос раз во ју про фе си је. Као 
што је већ ис так ну то, нај ве ћи број би бли о те кар ских 
удру же ња де лу је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
и про фе си о нал не асо ци ја ци је део су жи во та про сеч ног 
аме рич ког би бли о те ка ра. Због то га, ка ко пи ше Фи шер, 
о зна ча ју би бли о те кар ских ор га ни за ци ја мо же мо раз ми-
сли ти и ако за ми сли мо сце на рио у ко јем би бли о те ка ри 
(аме рич ки) жи ве у све ту без удру же ња. Ци ти ра ћу га за 
крај:

„Ве ћи на нас би има ла ма ло ве ћи при ход, по што не 
би смо пла ћа ли чла на ри ну у јед ној или ви ше ор га ни за-
ци ја или мо ра ли да пла ћа мо део или цео из нос тро шко-
ва кон фе рен ци је. Чи ње ни ца да не по сто је кон фе рен ци-
је зна чи ла би да би ви ше нас мо гло да от пу ту је на од мор 
ка да и где же ли… И та ко док смо на од мо ру тро ше ћи 
сво је но во про на ђе но бо гат ство, раз ми сли мо шта би би-
ло на лич је сце на ри ја. Пр во, не би би ло ор га ни за ци је да 
ло би ра за про фе си ју. То мо жда не би по го ди ло ве ће ин-
сти ту ци је… Ма ње би бли о те ке зна чај но би осе ти ле да 
не ма ју свој глас ко ји се бо ри за раз ли чи та пи та ња – од 
отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма до утр ђи ва ња по-
штан ских и тро шко ва те ле ко му ни ка ци ја. Без са ста на ка 
асо ци ја ци је, чак и ако су са мо јед ном или два пу та го-
ди шње, би бли о те ка ри би се осе ћа ли изо ло ва но. Не ма ти 
дру ге кон так те осим са дру ги ма из исте рад не сре ди не 
мо гло би би ти де мо ра ли шу ће…“.15

13 ALA, http://www.ala.org (преузето 2. 3. 2009).
14 Актуелна председница IFLA-е, Клаудија Лукс, истакла је да ће 
током њеног мандата приоритет у раду IFLA-е бити лобирање 
да владе и локалне власти у своје програме уврсте и решавање 
проблема библиотека.
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Abstract 
The ar tic le de als with the so cial ro le and aims of pro fes si o nal or ga ni za ti ons, espe ci ally with the work of pro fes si o nal or-
ga ni za ti ons in the li brary � eld. Тhe ro le, or ga ni za tion and ac ti vi ti es of IFLA and ALA, two big gest li brary as so ci a ti ons are 
pre sen ted.
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