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Сажетак
Да би ојачало професију кроз развој, промоцију и пружање квалитетних услуга путем вођства, лобирања и узајамне 
подршке, свако стручно удружење мора да утврди потребе и очекивања чланова, те да сарађује са њима у циљу 
континуираног решавања питања од професионалне важности. Овај рад емпиријски истражује и сагледава мишљења, 
идеје и критике стручног особља запосленог у српским библиотекама у вези са радом Библиотекарског друштва 
Србије. Примарну циљну групу у истраживању чине чланови Библиотекарског друштва Србије, као и запослени у 
библиотечко-информационој делатности који нису чланови. Путем онлајн-анкете прикупљени су подаци квантитативног 
и квалитативног карактера од укупно 113 испитаника. Питања којa се намећу кроз анализу резултата анкете баве се 
идентитетом, кључним професионалним компетенцијама, подршком, иновацијама и променама у циљу обезбеђивања 
квалитетног пословања које ће представљати мерило успешности другим организацијама. 

Кључне речи: 
библиотеке, удружења, Библиотекарско друштво Србије, чланство, комуникација, професионални развој, промене, 
истраживање, анкета

„Оно што ра диш оста вља траг, али ти мо раш 
да од лу чиш ка кав траг же лиш да оста виш”1.

Увод

Увод у IFLA-ин из ве штај о про гра му из град ње 
сна жних би бли о те кар ских удру же ња ис ти че да су 
„би бли о те кар ска удру же ња кључ не ин сти ту ци је 
у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном сек то ру у це лом 
све ту”2. Да ли су за и ста?

Нео спор но је да не про фит не, не за ви сне ор га-
ни за ци је, ко је се ба ве про мо ци јом и раз во јем би-
бли о те кар ске стру ке, по сто је већ ду ги низ го ди на. 
Пр ву ова кву ор га ни за ци ју, Аме рич ко би бли о те кар-
ско удру же ње (ALA), осно ва ла су 1876. го ди не 103 
би бли о те ка ра, са основ ним ци љем „да се омо гу ћи 

1  Џејн Гу дал, ви део за пис, What se pa ra tes us from chim pan ze es?, TED 
talk, 2007, http://www.ted.com/talks/ja ne_go o dall_on_what_se pa ra-
tes_us_from_the_apes?lan gu a ge=en (пре у зе то: 12. 9. 2014).
2  Fi o na Bra dley, Bu il ding Strong Li brary As so ci a ti ons Im pact Re port (Hag: 
IFLA, 2012), http://www.ifla.org/fi les/as sets/alp/BSLA/im pact-re port/
IFLA_BSLA_im pac tre port_2012.pdf (пре у зе то: 28. 8. 2014).

би бли о те ка ри ма да свој по сао оба вља ју лак ше и са 
ма ње тро шко ва”3. Од тог тре нут ка до да нас, ALA је 
уна пре ди ла сво је по сло ва ње и до шла до из у зет них 
ре зул та та. Про ши ре не су ак тив но сти и про гра ми 
ло би ра ња и про мо ци је, по ља де ло ва ња по ве ре на 
су раз ли чи тим сек то ри ма – уже струч ним би бли о-
те кар ским асо ци ја ци ја ма, као што су: Аме рич ко 
удру же ње школ ских би бли о те ка ра, Удру же ње јав-
них би бли о те ка, и слич на, за тим по дор га ни за ци ја-
ма, ме ђу ко ји ма је још од се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка нај ак тив ни ји GLBT4 окру гли сто. Уве де не су и 
по ли тич ке по зи ци је ко је се ба ве ин те лек ту ал ним 
сло бо да ма и аутор ским пра ви ма и про ши ре не ге о-
граф ске гра ни це де ло ва ња, чи ме ALA по ста је нај-
ве ће свет ско дру штво би бли о те ка ра. С дру ге стра-

3  Аме рич ко удру же ње би бли о те ка ра, ”Fo un ding of the Ame ri can Li brary 
As so ci a tion”, ALA, http://www.ala.org/abo u ta la/hi story (пре у зе то 22. 8. 
2014).
4  GLBTRT (Gay, Les bian, Bi se xu al, and Tran sgen der Ro und Ta ble) пру жа 
ин фор ма ци је GLBT струч ној би бли о те кар ској за јед ни ци, али и по је-
дин ци ма за ин те ре со ва ним за слич не ин фор ма ци је и при ступ из во ри ма 
из ове обла сти, http://www.ala.org/glbtrt/glbtrt (пре у зе то 21. 9. 2014).
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не Атлант ског оке а на, у Един бур гу се 1927. го ди не 
осни ва IFLA, ме ђу на род но удру же ње ко је пред-
ста вља гло бал ни глас би бли о те кар ске про фе си је. 
Кроз не пу ни век по сто ја ња, IFLA про мо ви ше ме-
ђу на род ну са рад њу, ис тра жи ва ња и раз вој у свим 
по љи ма би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, 
по ста вља стан дар де.Такође, она кре и ра уз о ран 
си стем би ра ња пред сед ни ка на две го ди не, а у 
исто вре ме би ра сле де ћег пред сед ни ка (pre si dent-
elect) ко ји се, уз тре нут ног, об у ча ва за сво ју бу ду-
ћу уло гу. Док ALA оку пља ско ро 60.000 чла но ва и 
око 20.000 уче сни ка на го ди шњим кон фе рен ци ја-
ма, IFLA има знат но ма ње чла но ва (1.500), као и 
уче сни ка на кон фе рен ци ја ма (3–4.000). Ме ђу тим, 
IFLA-ини чла но ви до но се ис ку ства из пре ко 150 зе-
ма ља у све ту, што овом удру же њу да је ин те гри тет 
пра ве ме ђу на род не ор га ни за ци је. Кроз про гра ме 
и ак тив но сти око ко јих се ан га жу ју, две нај ве ће 
асо ци ја ци је пред ста вља ју ин спи ра ци ју слич ним 
струч ним удру же њи ма, јер да ју иде је ко је мо гу да 
се, уз при ла го ђа ва ње, пре не су у ло кал не сре ди не. 

Европ ска на ци о нал на дру штва би бли о те ка ра 
ма хом се фор ми ра ју у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, 
а да нас чи не је дан за ни мљив спек тар слич но сти 
и раз ли чи то сти ка да је реч о ци ље ви ма и на чи ни-
ма на ко је их оства ру ју. По себ но су ин те ре сант на 
удру же ња из раз ви је них сре ди на, као што је нпр. 
Скан ди на ви ја, са на пред ним, са вре ме ним иде ја-
ма и кон цеп ти ма ра да, ви дљи вим и кон крет ним 
ко ра ци ма ко ји ма се од ви ја њи хо во по сло ва ње. 
Ипак, при мет но је да чак и у та квој сре ди ни по-
сто ји дру штво ко је не ма де фи ни сан стра те шки 
план5. У европ ским окви ри ма, по ред на ци о нал них 
дру шта ва, по се бан до при нос ло би ра њу за би бли-
о те ке да је ме ђу на род но удру же ње EBLI DA, чи ји 
су осни ва чи нај ве ћа европ ска дру штва би бли о-
те ка ра (Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја, 
Пор ту гал, и дру ги)6. Без об зи ра што су хи ља да ма 
ки ло ме та ра уда ље на, удру же ња би бли о те ка ра из 
Аустра ли је7 и Но вог Зе лан да8 пред ста вља ју пра ви 

5  Швед ско удру же ње би бли о те ка ра се при пре ма за кре и ра ње стра те ги-
је, уз на по ме ну да пр ви ко рак пред ста вља ана ли за би бли о те кар ске за-
јед ни це у зе мљи, http://www.bi bli o teks fo re nin gen.org/var-verk sam het/
na ti o nell-bi bli o teksstra te gi/ (пре у зе то 21. 9. 2014).
6  Euro pean Bu re au of Li brary, In for ma tion and Do cu men ta tion As so ci a-
ti ons, ”Fo un ding Or ga ni za ti ons”, EBLI DA, http://www.ebli da.org/abo ut-
ebli da/fo un ding-or ga ni sa ti ons.html (пре у зе то 21. 8. 2014).
7  Austra lian Li brary and In for ma tion As so ci a tion, ”Abo ut us”, ALIA, 
https://www.alia.org.au/ (пре у зе то 29. 8. 2014).
8  Li brary and In for ma tion As so ci a tion of New Ze a land, ”Abo ut us”, LI-
AN ZA, http://www.li an za.org.nz/(преузето 29. 8. 2014).

под сти цај за раз вој стру ке ства ра њем до брог мо-
де ла по сло ва ња ко ји мо же да по слу жи за при мер: 
по чев oд број них ра ди о ни ца ко је ну де чла но ви-
ма, пре ко до бре ко му ни ка ци је и кам па ња, во ђе-
ња тран спа рент не ба зе кон кур са и по ну да за по-
сао, па све до ор га ни за ци је ве ли ких го ди шњих 
кон фе рен ци ја. Ме ђу тим, би бли о те ка ри из Ср би је 
не мо ра ју та ко да ле ко да пу ту ју да упо зна ју ино-
ва тив не кон цеп те ко ји ре зул ти ра ју успе хом. Хр-
ват ско удру же ње књи жни ча ра сво јим на чи ном 
по сло ва ња, ква ли тет ном са рад њом са ре сор ним 
ми ни стар ством, фи нан сиј ском стра те ги јом, те ре-
дов ним про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња кроз 
ор га ни за ци ју окру глих сто ло ва и ску по ва ко ји се 
ба ве спе ци фич ним те ма ма (нпр. деч јим оде ље њи-
ма, школ ским би бли о те ка ма, осо ба ма са ин ва ли-
ди те том и сл) ну ди из у зе тан при ступ ко ји би ла-
ко мо гао дру га дру штва да по кре не на про ме не. 
Оно што је за јед нич ко за ве ћи ну по ме ну тих те ла 
је сте пи та ње ко је се су сре ће већ на пр вом ко ра ку 
при ли ком по се те њи хо вим веб-сај то ви ма: „За што 
да бу дем члан?” Иако ово пи та ње уме да иза зо ве 
не га тив не ре ак ци је ру ко вод ста ва асо ци ја ци ја, не 
тре ба га сма тра ти на па дом и по зи вом на од бра ну, 
на про тив: об ја шње ње пред но сти, бе не фи ци ја за 
чла но ве – јед на је од основ них по ру ка ко ју сва ко 
дру штво тре ба ја сно да им упу ти.

Уз мно штво би бли о те кар ских удру же ња ко-
ја пред ста вља ју ин те ре се при пад ни ка раз ли чи тих 
сег ме на та би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног сек то ра 
у Ср би ји, Би бли о те кар ско дру штво Ср би је (БДС), 
већ ду бо ко у сед мој де це ни ји по сто ја ња, су штин-
ски сло ви за кров ну ин сти ту ци ју у овој ди на мич ној 
де лат но сти. За ла же се за „сло бо дан и јед нак при-
ступ зна њу и ин фор ма ци ја ма за све гра ђа не без 
раз ли ка; про мо ви ше про фе си ју и шти ти про фе си-
о нал ни ин те гри тет би бли о те ка ра; про мо ви ше те-
мељ не вред но сти са вре ме ног би бли о те кар ства”9. 

Да би оја ча ло про фе си ју кроз раз вој, про мо-
ци ју и пру жа ње ква ли тет них услу га пу тем вођ ства, 
ло би ра ња и уза јам не по др шке, сва ко дру штво мо-
ра да утвр ди по тре бе и оче ки ва ња чла но ва, те да 
са ра ђу је са њи ма у ци љу кон ти ну и ра ног ре ша ва ња 
пи та ња од про фе си о нал не ва жно сти. По тре бе чла-
но ва мо гу се иден ти фи ко ва ти на број не на чи не, 
по себ но у вре ме ну у ко ме је тех но ло ги ја им пе ра-
тив: пу тем раз ли чи тих ала та, на при мер ан ке та, са-

9  Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Ми си ја”, БДС, http://bds.rs/wor-
dpress/?pa ge_id=5 (пре у зе то 22. 7. 2014).
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ста на ка, фо кус-гру па, пу тем он лајн-ди ску си ја и сл. 
Ово ис тра жи ва ње ана ли зи ра он лајн ан ке ту спро-
ве де ну ме ђу струч ним осо бљем у би бли о те ка ма у 
Ср би ји у то ку 2014. го ди не.

У фе бру а ру те ку ће го ди не, у окви ру Го ди шње 
скуп шти не Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, 
пред ста вљен је из ве штај за 2013. у ко јем се на-
во ди да БДС, већ не ко ли ко го ди на за ре дом, има 
око 900 чла но ва, што не чи ни ни 20% од укуп ног 
бро ја струч ног осо бља у би бли о те ка ма10, те да је 
по треб но на ћи но ве на чи не за про мо ци ју и по ве-
ћа ње члан ства. На пред лог ауто ра овог тек ста, а уз 
са гла сност чла но ва Скуп шти не, од лу че но је да се 
за поч не ис тра жи ва ње са ци љем иден ти фи ка ци је 
по тре ба и оче ки ва ња, а ко је ће об у хва ти ти чла но ве 
БДС, као и оста ле струч ња ке из обла сти би бли о те-
кар ства и ин фор ма ти ке ко ји се ба ве овим по слом 
на те ри то ри ји Ср би је, а ни су чла но ви БДС.

„Би бли о те кар ско дру штво Ср би је па жљи во 
слу ша” – ис тра жи ва ње и ана ли за ре зул та та 

Ис тра жи ва ње под на зи вом „Би бли о те кар ско 
дру штво Ср би је па жљи во слу ша” спро ве де но је 
ра ди при ку пља ња иде ја и ми шље ња по је ди на ца 
из би бли о те кар ске за јед ни це Ср би је о члан ству, 
за до вољ ству ко ри сни ка услу га ма, пред ло зи ма за 
про ме не и по бољ ша ња, а са ко нач ним ци љем ре-
де фи ни са ња на чи на и усло ва ра да, те фор ми ра ња 
основ них окви ра стра те шког пла на раз во ја БДС. 
Основ ни циљ ан ке те био је да се:

•	  иден ти фи ку ју и ран ги ра ју нај ва жни ја пи та ња 
ко ја се ти чу чла но ва БДС, као и дру гих за-
по сле них би бли о теч ких струч ња ка ко ји ни су 
чла но ви,

•	  пру жи мо гућ ност би бли о те ка ри ма да ко му-
ни ци ра ју отво ре но и искре но о раз ли чи тим 
те ма ма.

Основ ни ме тод ко ји је ко ри шћен у ис тра жи-
ва њу је ан ке ти ра ње пу тем упит ни ка (ин ди рект-
но, пи са но он лајн ан ке ти ра ње). Ре пре зен та ти ван 
узо рак по стиг нут је слу чај ним ода би ром чла но ва 
ис пи ти ва не по пу ла ци је. Укуп но 113 ис пи та ни ка 
је уче ство ва ло у ан ке ти, од то га 76 чла но ва БДС 
и 37 струч них би бли о теч ких рад ни ка ко ји то ни-
су. Ан ке та се са сто ја ла из 16 пи та ња за чла но ве, 

10  Пре ма по да ци ма до би је ним из Ма тич ног оде ље ња На род не би бли-
о те ке Ср би је, у 2013. го ди ни у би бли о те ка ма у Ср би ји укуп но је би ло 
5116 за по сле них (струч но осо бље); МБС из ве штај, 2013.

и 10 пи та ња за оста ле уче сни ке. Део пи та ња био 
је отво ре ног ти па, а део је имао по ну ђе не од го-
во ре. Ан ке та је кре и ра на у мар ту на плат фор ми 
Sur veyMon key© ко ја пру жа по треб не ана ли зе, 
из ве шта је и су ми ра не при ка зе, што је омо гу ћи ло 
јед но став но пра ће ње и де ље ње збир них ре зул та та 
ме ђу чла но ви ма Управ ног од бо ра БДС. Ан ке та је у 
ју ну и ју лу ди стри бу и ра на при пад ни ци ма би бли о-
те кар ске за јед ни це у Ср би ји. Пу тем че ти ри меј линг 
-ли сте ан ке та је сти гла до би бли о те ка ра и књи жни-
ча ра за по сле них у школ ским, ви со ко школ ским, 
јав ним, спе ци јал ним и на ци о нал ним би бли о те ка-
ма у зе мљи. 

Шта ми сле за по сле ни у би бли о те ка ма о кључ-
ним пи та њи ма са ко ји ма се су сре ће на ша про фе-
си ја? Ка ко мо же мо пре о бра зи ти иза зо ве у шан се 
и уоб ли чи ти их у стра те шке ци ље ве? Ис тра жи ва-
ње је от по че ло ан ке том као на чи ном да се до ђе до 
ми шље ња и од го во ра ис пи та ни ка, али је, у ства ри, 
да ље отво ри ло и не ка од нај ва жни јих пи та ња ко ји-
ма струч на би бли о те кар ска за јед ни ца тре ба да се 
по за ба ви. Је дан од ис пи та ни ка де фи ни сао је сво ја 
оче ки ва ња од БДС ова ко:

„Да бу де нај сна жни је стру ков но би бли о те кар-
ско удру же ње у зе мљи ко је се бо ри и за ла же за 
стру ку на др жав ном ни воу (кроз ди рект не пре-
го во ре и са рад њу са ре сор ним ми ни стар стви-
ма) и уна пре ђу је је кроз ак тив ну ме ђу на род ну 
са рад њу.”

Кроз ан ке ту је ис так нут ве ли ки број зна чај них 
пи та ња на ко ја би БДС тре ба ло да се фо ку си ра, а 
ме ђу ко ји ма су се ја сно из дво ји ле сле де ће те ме:

1. члан ство,
2. уло га и за да ци,
3. ко му ни ка ци ја,
4. про фе си о нал ни раз вој, и
5. про ме не.

Члан ство
За да так увод ног де ла ан ке те био је да ме ђу ис-

пи та ни ци ма утвр ди број чла но ва БДС и оних ко ји 
то ни су, као и да по ку ша да за ви ри у да ље пла но ве 
у ве зи са члан ством и фак то ри ма мо ти ва ци је.

На пи та ње упу ће но чла но ви ма: „Ко ли ко ду го 
сте члан БДС?”, нај ви ше ис пи та ни ка (33%) је од-
го во ри ло „пре ко 10 го ди на”, док је нај ма ње (18%) 
од го во ри ло „1–3 го ди не”. Ме ђу тим, охра бру ју ћа 
је чи ње ни ца да је укуп но 91% чла но ва из ра зи ло 
же љу да об но ви члан ство и у те ку ћој го ди ни, док је 
са мо 1% од го во ра био не га ти ван. 



 14 Читалиште 25 (новембар 2014) TEMA
 
 Вуксан В. „Библиотекарско друштво Србије на прагу промена”, 11 - 18 
 

Гра фик 1. Од го вор на пи та ње:  
„Да ли сте члан Би бли о те кар ског дру штва Ср би је?”

Ме ђу ис пи та ни ци ма ко ји ни су чла но ви БДС, 
76% је од го во ри ло не га тив но на упу ће но пи та ње: 
„Да ли сте ика да би ли чла но ви БДС?”, што упу ћу-
је на мо гу ћи за кљу чак да се ова гру па ис пи та ни ка 
ге не рал но не од лу чу је за удру жи ва ње. Ме ђу тим, 
оно што мо же да за бри не је сте од го вор на пи та ње 
„Да ли пла ни ра те да се учла ни те у 2014. го ди ни?”, 
где је ве ћи на (46%) струч них рад ни ка ко ји тре нут-
но ни су чла но ви од го во ри лa не га тив но, 32% по зи-
тив но, a 22% је оста ло нео д луч но („ако по ве ћа ју 
пла ту”, „мо жда, тре ба ло би”). Ка да је у пи та њу 
мо ти ва ци ја, ис пи та ни ке ко ји ни су чла но ви би нај-
ви ше под ста кла до бра ко му ни ка ци ја (73%), али и 
„обу ке, пре да ва ња, струч на по др шка”, „по моћ при 
лич ној еду ка ци ји”, „ак тив ни ја уло га по дру жни ца”, 
„ру ко вод ство ко је би бри ну ло о на ве де ним раз ло-
зи ма”, а има и оних ко ји би се учла ни ли „ка да рад 
по бе ди не рад и кад се ели ми ни ше не по ти зам”.

Упи та ни да ли су чла но ви не ке дру ге струч не 
ор га ни за ци је, чла но ви су од го во ри ли не га тив но у 
ве ћи ни слу ча је ва (78%), а оста ли, ко ји ни су чла но-
ви, у 81% слу ча је ва ни су учла ње ни ни у јед ну дру гу 
струч ну ор га ни за ци ју. Они ко ји је су, нај че шће би-
ра ју ор га ни за ци је пре ма ти пу би бли о те ке, од но-
сно стру ци ко јој из вор но при па да ју и мо ти ви ше их 
„до бра ко му ни ка ци ја и са рад ња”, „бр зо и ефи ка-
сно ре ша ва ње про бле ма”, „оби ље кур се ва и ра ди-
о ни ца”, „огром на енер ги ја ру ко вод ства”, и до да ју 
– „осе ћам се при хва ће ном и ко ри сном”. 

Уло га, услу ге, за да ци и ци ље ви
Од из у зет ног зна ча ја за вред но ва ње по сто је ће 

сли ке о БДС је сте ути сак ис пи та ни ка о то ме ко ја 
је кључ на уло га удру же ња, о ко јим услу га ма су ин-
фор ми са ни и у ко јој ме ри се основ ни за да ци и ци-
ље ви ис пу ња ва ју.

На пи та ње о кључ ној уло зи БДС је дан од од го во-
ра гла си: „По др шка ко ле га ма, уна пре ђе ње би бли-
о теч ке де лат но сти, бор ба за пра вед не пра вил ни ке 
и за ко не у на шој де лат но сти и рад на по зи тив ном 
вред но ва њу на кул тур но-на уч ној ма пи Ср би је.” 
Чла но ви сма тра ју да је уло га БДС нај ви ше ори јен-
ти са на ка оку пља њу би бли о те ка ра, струч ној раз-
ме ни иде ја, са рад њи, уна пре ђе њу и раз во ју стру-
ке, еду ка ци ји, ло би ра њу, про мо ци ји про фе си је, а 
за тим по др шци, ин фор ми са њу, ко ор ди на ци ји, ре-
гу ли са њу прав них пи та ња у стру ци, ме ђу на род ној 
са рад њи. Дру штво тре ба „да би бли о те ка ре др жи 
на оку пу, ор га ни зу је су сре те, пре да ва ња”; „да пра-
ти са вре ме не то ко ве у би бли о те кар ству и под сти че 
раз вој стру ке у зе мљи, да шти ти ин те ре се стру ке и 
по је ди на ца, да ути че на по што ва ње стан дар да и 
етич ког ко дек са”; „пла ни ра раз вој би бли о те кар-
ства у Ср би ји и ко ор ди ни ра ре а ли за ци ју пла ни ра-
них ко ра ка и по сло ва”. Са мо по не ки од го вор био 
је дат у не га тив ној ко но та ци ји, као на при мер:„Ве-
ро ват но да има не ка кву уло гу, али ја ни сам у ста њу 
да исту пре по знам”.

Иде је о уло зи БДС се не раз ли ку ју ни ме ђу ис пи-
та ни ци ма ко ји ни су чла но ви: „су штин ско умре жа-
ва ње свих чла но ва и јед на ко осна жи ва ње њи хо вих 
ка па ци те та”; „да сви из про фе си је има ју ста лан 
по сао, мо гу под јед на ко да на пре ду ју, да њи хо ви 
пред ло зи бу ду са слу ша ни”; „да по спе шу је раз вој 
би бли о теч ке стру ке, мо ти ви ше за по сле не у би бли-
о те кар ству, ути че на до но ше ње и спро во ђе ње ‚За-
ко на о би бли о теч кој де лат но сти’, да бри не о за по-
шља ва њу свр ше них сту де на та би бли о те кар ства”.

Би бли о те кар ско дру штво Ср би је пру жа низ 
услу га сво јим чла но ви ма, ме ђу тим, по ста вља се 
пи та ње аде кват не про мо ци је и ин фор ми са но сти 
члан ства о овим услу га ма. Је дан од ис пи та ни ка 
ова ко је су ми рао пет нај ви дљи ви јих услу га ко је 
дру штво пру жа сво јим чла но ви ма: „Би бли о те кар, 
го ди шње кон фе рен ци је, рад сек ци ја и ко ми си ја, 
ин фор ми са ње пре ко меј линг ли ста, ак ти ван веб-
сајт”. Дру ги ис пи та ник је на вео: „Објек тив не и пра-
во вре ме не ин фор ма ци је, мо гућ ност уче ство ва ња 
на кон фе рен ци ја ма, при ли ке за уса вр ша ва ње, упо-
зна ва ње са но ви на ма у стру ци, под сти цај за рад”. 
Ве ћи на чла но ва на ве ла је упра во ове услу ге, али су 
по ме ну те и сле де ће: про јек ти, со ли дар ност, осе ћај 
при пад но сти, по др шка у ра ду, рад на стан дар ди-
ма, пре во ђе ње, про мо ви са ње но вих тех но ло ги ја, 
ак тив но уче шће у до но ше њу за ко на и ак тив ност у 
те ли ма свет ских би бли о теч ких ор га ни за ци ја, док је 

Не
31%

Да
69%
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са мо је дан члан на вео „до де ла на гра да”. Ме ђу од-
го во ри ма су се на шли и „не ма услу га”, „иако сам 
члан, не мо гу да на ве дем ко је то услу ге пру жа”.

Гра фик 2. Од го вор на пи та ње:  
„У ко јој ме ри БДС ис пу ња ва сво је за дат ке и ци ље ве?”

На пи та ње: „У ко јој ме ри БДС ис пу ња ва основ не 
за дат ке и ци ље ве?”, ве ћи на (53%) је од го во ри ла „де-
ли мич но ис пу ња ва”, за тим „у пот пу но сти ис пу ња ва” 
(40%), док о ста ли сма тра ју да уоп ште не ис пу ња ва.

Ко му ни ка ци ја
Стал на те жња ка што бо љој ко му ни ка ци ји пре-

ма по тре ба ма циљ не гру пе и тех но ло шким мо гућ-
но сти ма пред ста вља јед ну од нај ва жни јих пу та ња 
сва ког удру же ња ко је же ли да има за до вољ не чла-
но ве. Ско ро две тре ћи не чла но ва за до вољ но је ко-
му ни ка ци јом у окви ру БДС (63%), док 26% ни је. 
Оста ли су на ве ли „углав ном”, „ко му ни ка ци је има 
ко ли ко ми са ми же ли мо”, „ко му ни ка ци ја у окви ру 
ко ми си ја и те ла функ ци о ни ше ко рект но, а са упра-
вљач ким струк ту ра ма је не што са свим дру го”.

Гра фик 3. Од го вор на пи та ње:  
„Да ли сте за до вољ ни ко му ни ка ци јом у БДС?”

На упит да пред ло же на чи не за по бољ ша ње, 
чла но ви су на ве ли кон крет не пред ло ге: „бил тен 
он лајн квар тал но”, „че шће ан ке те”, „че шћи су сре-
ти би бли о те ка ра”, „по бољ ша ње хо ри зон тал не и 
вер ти кал не ко му ни ка ци је”, „упо зна ва ње са ра дом 
би бли о те кар ских дру шта ва из ре ги о на”. Ме ђу тим, 
ово пи та ње иза зва ло је и низ ре ак ци ја дру га чи јег 
то на: „ко ре ни те ре фор ме”, „не знам ка ко то по-
сти ћи у дру штву ко је је за бо ра ви ло шта је за јед-
нич ки ин те рес”, „не ма де мо кра ти је у раз го во ру, ко 
хо ће да пар ти ци пи ра мо ра би ти по слу шан”. Ме ђу 
ко мен та ри ма на кра ју ан ке те је дан од ис пи та ни ка 
су ге ри сао је „што ви ше ис пи ти ва ња ми шље ња би-
бли о те ка ра и оних ко ји су по ве за ни са стру ком – то 
бо љи би бли о теч ки сер вис!”.

Про фе си о нал ни раз вој и по др шка
Ве ли ка је од го вор ност на ци о нал ног би бли о те-

кар ског удру же ња у пру жа њу мо гућ но сти чла но ви-
ма да се кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ју и сти чу 
но ва зна ња ка ко би што ефект ни је пру жа ли услу ге 
сво јим ко ри сни ци ма. По сто је раз ли чи ти пу те ви за 
про фе си о нал ни раз вој, а је дан од нај зна чај ни јих за 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је је сте ор га ни зо ва-
ње чла но ва у сек ци је и ко ми си је, у за ви сно сти од 
обла сти ин те ре со ва ња, као и по дру жни це, пре ма 
ге о граф ској од ред ни ци или ти пу би бли о те ке. Од 76 
ис пи та ни ка 55% је за до вољ но на чи ни ма струч ног 
ан га жма на у окви ру сек ци ја и ко ми си ја, а 26% ни-
је. Оста ли су на ве ли да „тре ба осми сли ти ме ха ни-
зам да се бр же сме ни ко ор ди на тор или пред сед ник 
ко ји ни шта не ра ди”, „ан га жман би мо гао да бу де 
мно го бо љи ако би по сто ја ла ја сна ви зи ја” и „ни сам 
члан ни јед не сек ци је па не мо гу да дам оце ну”.

Гра фик 4. Од го во ри на пи та ње:  
„Да ли сте за до вољ ни на чи ни ма струч ног ан га жма на 

у окви ру сек ци ја и ко ми си ја?”

У потпуности 
испуњава

39%

Уопште не испуњава
8%

Делимично 
испуњава

53%

63,2% 48
26,3% 20
10,5% 8

76

Да ли сте задовољни комуникацијом у оквиру БДС?
Да
Не
Остало

Да
63%

Не
26%

Остало
11%

Да

Остало
19%

Д
55%Не

26%



 16 Читалиште 25 (новембар 2014) TEMA
 
 Вуксан В. „Библиотекарско друштво Србије на прагу промена”, 11 - 18 
 

Ка да је реч о по дру жни ца ма, 52% чла но ва је за-
до вољ но ак тив но сти ма ко је се спро во де, док 36% 
ни је. Оста ли на во де: „де ли мич но, мо же бо ље”, 
„ни је ми по знат њи хов рад”, „по дру жни це су, са 
рет ким из у зе ци ма, на из ди са ју”, „по не кад има мо 
са стан ке, али се углав ном све за вр ши на при чи”.

Про ме не
„По спе ши ва њем кре а тив не и кон струк тив не ат-

мос фе ре, при јат ним од но си ма и сло бод ном раз-
ме ном иде ја”, мо гу да се оства ре про ме не у БДС, 
пре ма ви ђе њу јед ног од ис пи та ни ка. 

Сва ка ор га ни за ци ја мо ра да бу де спрем на да се 
при ла го ђа ва не пре кид ним про ме на ма спо ља шњих 
окол но сти, јер са мо та ко мо же да обез бе ди да љу 
ег зи стен ци ју и раз вој. Да би се адап ти ра ла и оп-
ста ла у сло же ном и про мен љи вом окру же њу, нео-
п ход но је упра вља ње про ме на ма. Сми сао је сте да 
се ор га ни за ци ја оспо со би да у но вим окол но сти ма 
за др жи и по бољ ша сво ју по зи ци ју.

На пи та ње о про ме на ма у БДС и иде ја ма за бо ље 
функ ци о ни са ње, те су ге сти ја ма за по ве ћа ње мо ти ва-
ци је и уче шћа свих за ин те ре со ва них стра на, чла но ви 
сма тра ју да су по треб не „ре фор ме”, „сред њо роч ни 
план ра да”, „кроз ре дов ну, кон ци пи ра ну ко му ни ка-
ци ју, ужи во, кроз кон крет не раз го во ре”, „по тре бан 
је тим љу ди ко ји ће за и ста да се ба ви ме наџ мен том 
дру штва”, „из бо ри ти се за ре пре зен та тив ност”, „ре-
ша ва ти прак тич не про бле ме с те ре на, ма ње на уч них 
фи ло зо фи ра ња”, „на кон од ла ска у ино стран ство да 
се струч на јав ност упо зна са тен ден ци ја ма раз во ја у 
стру ци кроз пре да ва ња”, „уве сти ви ше ни воа на гра-
ђи ва ња, ма кар и сим бо лич них”, „ре ор га ни за ци ја, 
ре де фи ни са ње ци ље ва и стра те ги ја”, „ви ше не фор-
мал них дру же ња”, „БДС би тре ба ло да уђе у сва ку 
би бли о те ку и ор га ни зу је струч не ску по ве”, „укљу чи-
ва њем и до при но си ма сва ког чла на Дру штва”, „раз-
мо три ти пи та ње тра ја ња ман да та”, „из ме ни ти мо дел 
фи нан си ра ња”, „бо љи кон такт с Ми ни стар ством”, 
„оба ве зни се ми на ри ко ји се бо ду ју”, „при ла го ђа ва-
ње стра них мо де ла до ма ћим при ли ка ма”, „не мо же 
се би ти пред сед ник по дру жни це са мо због функ ци-
је”, „не мо же да се одр жи Скуп шти на на ко јој не ма 
ди ску си је, љу ди не тре ба да стра ху ју ако се не ко-
ме су прот ста ве”, „уве сти ка те го ри ју ко лек тив ног и 
при дру же ног члан ства, ре ци мо Дру штво школ ских 
би бли о те ка ра би у БДС мо гло да има сво ју кров ну 
ор га ни за ци ју”.

Су ге сти ја још јед ног чла на БДС би ла је сле-
де ћа: „Про фе си о нал ни (пла ће ни) пред сед ник и 

се кре тар ко ји ће чвр сто др жа ти ре а ли за ци ју про-
гра ма ра да дру штва ко ји усва ја Скуп шти на. Уки-
да ње или за мр за ва ње оних те ла за ко је не по сто ји 
тре нут но ин те ре со ва ње тј. не ма ко да их во ди на 
од го ва ра ју ћи на чин”.

На кра ју ан ке те оста вље на је мо гућ ност ис пи-
та ни ци ма да ис ка жу иде је, раз ма тра ња, су ге сти је, 
кри ти ке, и све оно што же ле да по де ле са дру гим 
чла но ви ма БДС, и ко нач но, са јав но шћу:

„До бра иде ја да се по за ба ви мо на шим про фе-
си о нал ним удру же њем”; „За што ано ним но о ства-
ри ма ва жним за да љи раз вој БДС?”; „Раз го ва рај-
мо!”; „Ако осе ћа мо да ни смо са ми, сва ко у сво јој 
сре ди ни и про бле ми ма, има ће мо ви ше во ље да се 
за јед нич ки бо ри мо за исте ци ље ве”; „Ово је знак 
да је БДС спре ман на про ме не”.

Стра те ги ја за бу дућ ност

Пре ма Пи те ру Дра ке ру, „сва кој по слов ној ор-
га ни за ци ји по треб на је јед на су штин ска ком пе тен-
ци ја: ино ва ци ја”11. Про ме на пред ста вља кри тич ну 
ди мен зи ју у са вре ме ном окру же њу, из че га ни по 
че му ни је из у зе та ни би бли о те кар ска за јед ни ца. 
Ман сон и Пелц на во де низ фа за ко је иден ти фи-
ку ју про цес про ме на, од ко јих че ти ри мо гу да се 
при ме не на удру же ња: 1. ди јаг но за – пре по зна ва-
ње про бле ма и тра же ње ре ше ња; 2. ди зајн – раз-
ви ја ње ре ше ња и смер ни ца за да ље ак тив но сти; 
3. им пле мен та ци ја – ре а ли за ци ја пред ста вље ног 
ре ше ња и ње го во вред но ва ње у ци љу про ши ре ња, 
мо ди фи ка ци је или пре ки да; 4. ин кор по ра ци ја – 
прак са се усва ја као део стан дард не опе ра тив не 
прак се и ви ше се не сма тра ино ва ци јом12.

У из ве шта ју IFLA-е сто ји да „сна жна би бли о-
те кар ска удру же ња по др жа ва ју и обо га ћу ју дру-
штво, као и би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну стру ку. 
Ује ди њу ју би бли о те кар ску за јед ни цу око за јед нич-
ке плат фор ме за ло би ра ње и раз вој про фе си је”13. 
Ни је спор но да Би бли о те кар ско дру штво Ср би је 
има ви ше де це ниј ску прак су ко ја је, у раз ли чи тој 
ме ри и у раз ли чи тим ви до ви ма, об у хва та ла ује ди-
ње ње би бли о те ка ра ра ди оства ре ња за јед нич ких 

11  Pe ter F. Druc ker, In no va tion and En tre pre ne ur ship: Pra ci ti ce and Prin ci ples 
(New York: Har per Bu si ness, 1993), 26.
12  F. C. Mun son and D.C. Pelz, In no va ting in or ga ni za ti ons: a con cep tual fra-
me work (Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1981), 38.
13  Fi o na Bra dley, Bu il ding Strong Li brary As so ci a ti ons Im pact Re port (Hag: 
IFLA, 2012), http://www.ifla.org/fi les/as sets/alp/BSLA/im pact-re port/
IFLA_BSLA_im pac tre port_2012.pdf (пре у зе то 28. 8. 2014).
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ци ље ва, обра зо ва ња и сти ца ња но вих зна ња, ра да 
на стан дар ди ма и за ко но дав ним пи та њи ма, са рад-
ње на ло кал ном и ме ђу на род ном ни воу. Ка ко ове 
прак се да нас нај бо ље об ли ко ва ти, да ти им ја ку но-
ту кон ти ну и те та и ино ва ци ја, и учи ни ти дру штво 
ме стом ко је би бли о те ка ри с по но сом по ми њу, у 
чи јем ра ду сви за јед нич ки де лу ју са истим пра ви-
ма, без би ро крат ских за вр зла ма, стра ха, не по ти-
зма, у јед ном здра вом, отво ре ном окру же њу ко је 
под сти че на са рад њу, где сви искре но осе ћа ју да 
су јед на ко бит ни? „У по слов ној прак си, бен чмар кинг 
је ин стру мент ко јим ор га ни за ци ја кон ти ну и ра но 
упо ре ђу је и ме ри вла сти то по сло ва ње у од но су на 
дру ге ор га ни за ци је, учи од нај у спе шни јих, те се 
при ме њу ју сте че на зна ња с ци љем по ве ћа ња успе-
шно сти и ефи ка сно сти вла сти тог по сло ва ња”14. Са 
ко јом ор га ни за ци јом и у ко јим сег мен ти ма Би бли-
о те кар ско дру штво Ср би је мо же да се упо ре ди, те 
кроз отва ра ње но вим по слов ним мо гућ но сти ма 
по ста не агил ни је, ак тив ни је и ути цај ни је? 

„Ор га ни за ци о на кул ту ра ко ја пру жа осе ћај 
иден ти те та, ја ча осе ћај при пад но сти, пре ци зи ра и 
ја ча нор ме по на ша ња, раз ви ја се вре ме ном, а про-
ме не у кул ту ри ор га ни за ци је мо гу се де ша ва ти и 
спон та но и план ски. Тзв. кул ту ра за да та ка, као је-
дан од по јав них ви до ва кул ту ре ор га ни за ци је, ус-
по ста вља се на осно ву прет по став ке да љу ди во ле 
да ра де, па им тре ба ство ри ти од го ва ра ју ће усло-
ве за ис по ља ва ње њи хо вих спо соб но сти и зна ња. 
Ова ква кул ту ра фа во ри зу је спо соб ност по је ди на-
ца да до при но се ци ље ви ма ор га ни за ци је, те пра во 
за по сле них да ства ра ју но ве иде је и ре ше ња ко ја 

14  Зо ра на Ђу ри чић и др., „Бен чмар кинг као ин стру мент са вре ме ног 
ме наџ мен та” (рад пред ста вљен на кон фе рен ци ји Ме наџ мент 2010, 
Кру ше вац, Ср би ја, 17–18. март, 2010), http://da ta.sfb.bg.ac.rs/sftp/
or ga ni za ci ja.sum/NA STA VA%202013-2014/Ve zbe%207/ma te ri ja li/Ben-
chmar king%20-%20in stru ment%20sa vre me nog%20me nad zmen ta.pdf 
(пре у зе то 25. 8. 2014).

ће уно си ти про ме не у ор га ни за ци ју. Њу ка рак те-
ри ше из ра зи то осе ћа ње при пад но сти, по тре ба за 
по ве зи ва њем и прет по став ка о ефи ка сно сти тим-
ског ра да. Кул ту ра ор га ни за ци је на ста ла на овим 
вред но сти ма, да нас се сма тра нај по вољ ни јом за 
ре ша ва ње два основ на про бле ма са ко ји ма се сре-
ћу чла но ви ор га ни за ци је, а то су: ин тер на ин те гра-
ци ја и екс тер на адап та ци ја”15.

При ла го ђа ва њем сти ла ме наџ мен та, ре де фи-
ни са њем ор га ни за ци о не струк ту ре и на чи на из-
бо ра те ла, про на ла же њем кре а тив них на чи на за 
фан дреј зинг и про мо ци ју, те про ме на ма при о ри-
те та, БДС до би ја шан су да за у зме ме сто из ра жај-
ног во де ћег на ци о нал ног удру же ња би бли о те ка ра, 
кров не ор га ни за ци је ко ја оку пља по је дин це и би-
бли о те ке, али и ко ор ди ни ра и пру жа по др шку уже-
струч ним дру штви ма, мла дим про фе си о нал ци ма, 
пре но си нај бо ље прак се и ло кал не про јек те у мре-
жу би бли о те ка у зе мљи, и под сти че по је дин це да 
се сво је вољ но укљу че и, пре ма лич ним афи ни те ти-
ма, учи не Би бли о те кар ско дру штво Ср би је бо љим 
не го што је би ло ју че.

„Про дук тив ност ни ка да ни је слу чај на. Увек је 
ре зул тат по све ће но сти из вр сно сти, па мет ног пла-
ни ра ња и из у зет ног на по ра”16. Пре ма ра ни је на-
ве де ним фа за ма Ман со на и Пел ца, ди јаг но за је 
по ста вље на. Сле де ћи ко рак је из ра да кон цеп та ре-
ше ња, то јест стра те гиј ског пла на Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је, ко ји се да ље ре а ли зу је и мо ди фи-
ку је, те вре ме ном пре тва ра ино ва ци је у стан дард-
ну, до бру прак су на ко ју ће мо би ти по но сни. 

15  Gor da na Sto kić Si mon čić, Best Prac ti ce u 22 pri če: ko mu ni ka ci ja, kul tu ra 
or ga ni za ci je, od no si bi bli o te ka s jav no šću (Pan če vo: Grad ska bi bli o te ka Pan-
če vo, 2009), 229.
16  Paul Meyer, The Fi ve Pil lars of Le a der ship: How to Brid ge Le a der ship Gap 
(New York: In sight Pu blis hing Gro up, 2002), 124.
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Serbian Library Association Launches into Changes

Summary
Library associations must often deal with the challenge of remaining relevant to retain the current membership and to attract 
new members. In order to strenghten profession through development, promotion and quality services, and integrate it with 
leadership, advocacy and mutual understanding, every professional association has to determine the needs and expectations 
of its members, ensure that they are met, and engage with them to discuss issues of professional significance. This evidence-
based research discovers the librarians’ opinions and reviews of the Serbian Library Association’s (SLA) performance. The 
primary target groups were SLA members and non-member library professionals. The qualitative and quantitative data had 
been collected via online survey from 113 examinees throughout the two months period. The revisions and evaluations of the 
present portfolio of services, communication, organization structure, goals and policies, placed the focus of the survey analysis 
on identity, key professional competencies, support, innovation and changes that need to be reconsidered and redesigned. 
Effective organisations are confident about their role. Also, they have a clear sense of the direction that will help them grow 
and adapt to the changing environment. Discoveries from this research can help navigate the future SLA performance and 
consider the new strategies that will ensure sustainability and help SLA serve as a benchmark to other organizations. A well-
designed strategic plan, as the most significant aftermath of this research, should assist the Serbian Library Association set its 
future course and determine the management processes required to achieve its goals. 

Keywords: 
libraries, associations, Serbian Library Association, membership, communication, professional development, changes, survey, 
research

Примљено: 1. октобра 2014.
Исправке рукописа: 9. октобра 2014.

Прихваћено за објављивање 14. октобра 2014.




