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Наша визија је снажно и уједињено 
подручје библиотекарства које 

тежи да оснажи чланове друштва 
описмењавањем, информисањем 

и ангажовањем 
Ми смо ИФЛА 



Увод: Глобални глас 
библиотека 
Међународна федерација библиотечких удружења и институција је позната по 
својој јединствености. Захваљујући великом броју чланова, ширини мисије и 
могућности да инспирише, ангажује и омогући повезивање, она има посебну улогу 
на глобалном нивоу библиотекарства. 

ИФЛА дјелује у оба правца – на представљању библиотека на свјетском нивоу и 
оснаживању могућности наших чланица – друштава, институција и појединаца да 
се залажу за библиотечке и информационе сервисе у циљу побољшања живота. 

Ми ово радимо тако што спајамо највеће умове у подручју библиотекарства – 
1200 волонтера који долазе из наших земаља чланица и који дјелују у Ифлиним 
професионалним јединицама, али једнако су посвећени тимовима у Ифлиним 
сједиштима, мрежама регионалних канцеларија и језичким  центрима који нам 
омогућују да радимо на седам језика. 

 

Наша Стратегија: карта за будућност 
Овај документ представља камен темељац за Ифлино путовање од Визије до 
Стратегије до Акције. Резултат је јединственог инклузивног процеса – Ифлине 
глобалне визије – која је покренута у марту 2017. године. 

Ангажовањем неколико десетина хиљада, како библиотека тако и обучених 
радника из преко 190 земаља да учествују у разговору о оснаживању и 
могућностима које пружа поље библиотекарства, Визија је дала енергију и постала 
звијезда водиља за ову Стратегију. 

На основама Ифлиних професионалних јединица и Управног одбора, те сарадње 
са Централним тимом, настао је овај документ који се у исто вријеме ослања на 
процјену постојећих снага Ифле и посвећеност Одрживим развојним циљевима 
Уједињених нација. Документ је одобрен од стране Ифлиног Управног одбора 12. 
априла 2019. године.  

 

Структура: Оквир за акцију 
Стратегија Ифле 2019-2024 је документ намијењен библиотекарству и настао из 
библиотекарства. 

Он је осмишљен тако да буде полазна тачка не само за Ифлине професионалне 
јединице, сједишта, регионалне и канцеларије намијењене за језике, него и за све 
чланице и поље библиотекарства у цијелини. Он треба да буде катализатор за нову 
енергију и нови смјер у нашим настојањима. 

За остваривање мисије, фокус стављамо на четири стратешке смјернице: 

1. Jачање глобалног гласа библиотека 

2. Инспирисање и унапређење професионалног обављања дјелатности 

3. Повезивање и оснаживање подручја дјеловања 

4. Оптимизација наше организације 
 

У свакој стратешкој смјерници, четири кључне иницијативе обезбјеђују радни оквир 
око којег сви можемо да покренемо акције у циљу јачања поља дјеловања и 
постизања наше визије.



Наша визија 
Представља снажно и уједињено поље библиотекарства које тежи 
да оснажи чланове друштва описмењавањем, информисањем и 
ангажовањем 

 

Наша мисија 
Треба да инспирише, ангажује и омогући глобално повезивање 
библиотека 

 

Наше вриједности су: 
• Уважавање принципа једнакости ка приступу информацијама, идејама 

дјелима заснованим на имагинацији и слободи изражавања утемељеним у 
Члану 19. Универзалне декларације људских права 

• Вјеровање да људима, заједницама и организацијама треба јединствен и 
равноправан приступ ка информацијама, идејама и дјелима заснованим на 
имагинацији због социјалног, едукативног, културолошког, демократског и 
економског благостања 

• Гаранција успјеха ако се пруже високо квалитетне библиотечко-информационе 
услуге 

• Посвећеност идеји да се свим чланицама „Федерације“ омогући учествовање у 
активностима од којих ће имати корист, без обзира на држављанство, степен 
инвалидитета, етничко поријекло, пол, географско подручје са којег долазе, 
језик који користе, политичку филозофију, расу и религију. 

 

Позив на дјеловање 
Ова стратегија је реализована захваљујући идејама и енергија са глобалног 
библиотечког подручја. 

Ипак, још увијек је у питању камен темељац, а не одредиште. Али ово није само 
документ који треба прочитати, него га треба и искористити, јер свако има улогу 
у грађењу наше будућности. Њен успјех је и наш успјех, али све зависи како ће 
ко своју улогу одиграти. 

Четири смјернице Стратегије и шеснаест кључних иницијатива су оквир за 
хиљаде, ако не и милионе појединачних дјеловања која ће бити неопходна за 
трансформацију нашег подручја и постизања наше визије.  

Желимо да размислите о томе, како можете да допринесте у остваривању 
циљева Стратегије и као појединац, али и колектив. Шта можете да урадите да 
пренесте њену поруку, да инспиришете друге и укључите их у процес на исти 
начин на који сте ви били инспирисани да дјелујете. 

Подијелите свој рад, повежите се и проширите ријеч. 

Заједно можемо да изградимо јако и уједињено подручје библиотекарства, 
писмено, информисано и у процес укључено друштво. 

 

Ми смо ИФЛА 



СТРАТЕШКИ СМЈЕР 1 

ЈАЧАЊЕ ГЛОБАЛНОГ ГЛАСА 
БИБЛИОТЕКА 

 
 

Ми ослушкујемо и разумијемо приоритете цијелог подручја и настојимо да их нагласимо 
кроз залагање за библиотеке и њихове вриједности, како на глобалном, тако и на 
регионалном нивоу. Имајући увид и повјерење у ауторитет по питању значајних 
иницијатива, настојимо да осигурамо да библиотеке буду препознате и подржане као 
друштвено добро за остваривање циљева одрживог развоја. 
 

 

КЉУЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
1.1 Показати колико су библиотеке јаке у остваривању циљева 
одрживог развоја 
Као основ за ефикасну подршку за библиотеке, ми ћемо створити 
висококвалитетне алате са снажним дјеловањем које ће показати вањским 
факторима допринос библиотека развоју у свим његовим димензијама. 

1.2 Изградити снажно присуство у организацијама и на састанцима као 
цијењен партнер 
Ми ћемо учврстити наше везе са кључним међународним институцијама, како 
бисмо обликовали законе, водиче и програме од којих ће библиотеке имати 
корист. Усвојићемо стратегију, дугорочан приступ и изградити репутацију 
незамјењивог партнера. 

1.3 Рад са библиотечким асоцијацијама и библиотекама у циљу 
идентификовања кључних законских и финансијских изазова у 
њиховом послу, залагање за дјеловање 
Остварујући блиску сарадњу са нашим чланицама, ми ћемо јасније схватити које су 
могућности за добијање подршке на националним и регионалним нивоима који 
укључују: писменост, учење, читање, иновативност и приступ знању и културном 
насљеђу. Ми ћемо ово омогућити путем директног ангажмана, смјерница и веома 
квалитетног материјала за лобирање. 

1.4 Обликовање јавног мњења и дискусија о отвореном приступу и 
вриједностима библиотека као што су интелектуална слобода и људска 
права 
Обезбиједићемо практично и интелектуално вођство како бисмо подржали 
отворени приступ и проширили вриједности нашег подручја. Циљ нам је да 
олакшамо улогу библиотека као бораца за интелектуалну слободу, подстицања 
на размишљање, усклађено поступање и пружање спољне подршке.



СТРАТЕШКИ СМЈЕР 2 

ИНСПИРИСАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
ОБАВЉАЊА 
ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 

Ми инспиришемо струку путем размишљања о будућности и 
охрабривања ка новим и обећавајућим приступима. Водимо развој 
библиотека кроз стандарде, смјернице и примјере добре праксе. Нудимо 
алатке и ресурсе за подстицање заједнице, олакшавање заједничких 
послова и подржавамо иновативне програме и послове. Радимо на 
заштити, јачању и подизању свјетског културног насљеђа у свим својим 
различитим облицима, укључујући традиционалне, историјске, аутохтоне и 
савремене изразе. 
 

 

КЉУЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
2.1 Производња, комуникација и дистрибуција кључних ресурса и 
материјала који инспиришу струку 
Учврстићемо наш положај као средиште за ауторитативна и оригинална 
истраживања, изворе о библиотекама и библиотечком окружењу. Пружићемо вам 
најновије податке, увид у иновативне идеје које пружају суштинску основу за 
размишљање о библиотекама и главне извјештаје који катализују иновације. 

2.2 Редовно пружање високо квалитетних кампања, информација и 
других начина комуникације у циљу ангажовања и оснаживања 
библиотека 
Наша редовна комуникација потиче активно размишљање о струци, хвата се у 
коштац са тренутним структурама и начином рада, дајући библиотекама потпуно 
разумијевање, ентузијазам и алатке за дјеловање. 

2.3  Формирање стандарда, смјерница и других материјала који 
садрже примјере најбоље праксе 
С обзиром на то да смо најрепрезентативнија библиотечка организација у свијету, 
ми ћемо оформити стандарде, смјернице и друга документа који ће омогућити свим 
врстама библиотека широм свијета да усаврше свој рад, прилагоде се глобалним 
промјенама, иду у корак са усвајањем нових технологија а, све у циљу испуњавања 
очекивања крајњег корисника. 

2.4 Обезбјеђивање алата и прављење инфраструктуре за рад библиотека 
Ми ћемо подржати струку широм свијета, и то путем добро осмишљених и практичних 
алата и платформа на јединственом простору гдје ИФЛА снажно дјелује, што ће 
допринијети бољем пружању услуга и извршавању задатака библиотечких сервиса.
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ПОВЕЗИВАЊЕ И 
ОСНАЖИВАЊЕ ПОДРУЧЈА 
ДЈЕЛОВАЊА 

 
 
Ми смо центар за дијалог и акцију. Ми смо покретач повезане и усклађене 
библиотечке области, коју карактерише истински дух сарадње и у којој 
ниједан библиотекар није запостављен. Уједињујемо страсти, обезбјеђујемо 
платформе и омогућавамо иновације, учење и професионални развој на 
свим нивоима. На овај начин, одговарамо на све изазове и могућности, те у 
исто вријеме оснажујемо библиотечку област у циљу пружања 
висококвалитетних услуга које ће задовољити потребе заједнице, његовати 
писменост и усвајати новине, очувати  насљеђе и приступ за све кориснике. 
 

 

КЉУЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
3.1 Обезбјеђивање одличних услова за учење 'лицем у лице' и умрежавање  
Максимално ћемо потенцирати физичке састанке на мјестима који могу објединити 
библиотечко поље и срушити баријере у циљу сарадње, омогућавања приступа 
новим увидима у знање и промовисање размјене идеја. 

3.2 Подршка виртуелном умрежавању и повезивању 
Развијаћемо дух сталне сарадње унутар библиотечког поља кроз виртуелне мрежне  
алатке, које ће омогућити сваком библиотекару да буде укључен и ангажован у 
глобалном разговору. 

3.3  Оснаживање области на националним и регионалним нивоима 
Јачањем библиотечких удружења, институција и мрежа на свим нивоима, 
искористићемо потенцијале библиотечке области да спроведе акције са циљем 
дјеловања прилагођеног регионалним и националним карактеристикама и 
захтјевима.  

3.4 Омогућавање професионалног развоја и циљног учења 
Обезбиједићемо различите могућности како би учење ишло у корак са тренутном 
праксом. Изградићемо капацитете како бисмо процијенили и ангажовали заједницу, 
да сваки библиотекар постане заговорник те идеје, као и унаприједити и повезати 
будуће предводнике.



СТРАТЕШКИ СМЈЕР 4 

ОПТИМИЗАЦИЈА 
НАШЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 
 

Максимално искориштавамо наше способности како бисмо испунили све наше 
задатке у садашњости и будућности. Вршимо припрему на дуже стазе кроз 
развој амбициозних, али реалних планова за дуготрајну стабилност и одрживост. 
Кључни за ово су напори за повећање и диверсификацију нашег чланства, 
јачање нашег регионалног присуства и активно ангажовање чланова кроз 
ефикасну професионалну структуру, те широк спектар могућности волонтирања. 
Повећаћемо нашу видљивост и пружити ефикасне, ефективне и иновативне 
услуге и подршку.  

КЉУЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
4.1 Подстицање дугорочног финансијског континуитета и 
стабилности унутар организације.  
Планираћемо будућност развијањем финансијске стратегије и опција за 
дугорочну одрживост заснованих на снажном разумијевању потенцијалних 
партнерства и способности да се искористе нове могућности. 

4.2 Ефикасно мобилизовање наших људских ресурса и мрежа 
Максимално ћемо искористити потенцијал свих наших људи и подржаваћемо 
промјене и иновације кроз динамичне јединице и структуре, сједишта тимова са 
са високим учинком, ефикасне регионалне канцеларије, језичке центре и 
атрактивне и разноврсне прилике за волонтирање. 

4.3 Повећање, уношење разноликости и додатно ангажовање чланова 

Ми ћемо ојачати нашу позицију најрепрезентативније глобалне библиотечке 
организације кроз стратегију чланства која промовишу различитост, ангажовање и 
акцију. Препознати смо као организација која слуша и одговара на очекивања 
својих чланова. 

4.4 Повећање видљивости кроз изванредне и иновативне начине 
комуникације                                                                                                                      
Ојачаћемо наш бренд као и могућност да обезбиједимо високо квалитетне, високо 
утицајне и ангажоване начине комуникације, који су кројени према мјери глобалне 
библиотеке и информативне заједнице. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Били сте кључни фактор за развој наше Стратегије – али 
и кључни фактор за њен успјех. 

Дјелујте! 
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