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Друштво југословенских библиотекара и Међународна асоцијација 
библиотекарских удружења 1931-1940 

Сажетак 

Друштво југословенских библиотекара (ДЈБ) почело је са радом средином 1931. 
године, након што су конституисане његове три секције: Београдска, Загребачка и 
Љубљанска, а обуставило је активности крајем 1938, пошто је Загребачка секција 
изнела предлог да се, уместо ДЈБ, формирају три засебна друштва библиотекара, а 
чланови Главне управе из Београда, у знак протеста, поднели оставке. Осам година 
деловања ДЈБ, првог професионалног библиотекарског удружења на југословенским 
просторима, није потом вредновано на одговарајући начин: његово постојање, касније 
основана друштва, велика већина некадашњих чланова, као и историчари 
библиотекарства, прећуткивали су, углавном из политичких разлога 

Архива Друштва југословенских библиотекара која се чува у Универзитетској 
библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, представља драгоцен извор информација 
за историчаре српског библиотекарства. Несређена, а недовољно проучена, она нуди 
обиље непознатих података о оснивачима и члановима ДЈБ те о њиховим акцијама на 
развоју професије библиотекара. Међу подацима, који представљају право изненађење, 
свакако је и тај да је Друштво већ 1932. године успоставило сарадњу са Међународном 
федерацијом библиотекарских удружења IFLA-ом и да је она трајала докле и 
Београдска секција ДЈБ. Потврда те сарадње налазисе и у Извештајима Међународног 
библиотечког комитета и Савета IFLA-е (Actes du Comite International des Bibliotheques 
et du Conseil de la FIAB (Proceedings of the International Library Committee and of the 
Council of IFLA) који се чувају у седишту ове организације у Хагу (Холандија), а који 
су, такође, коришћени у раду. 

Овај рад по први пут у центар интересовања ставља међународну активност Друштва 
југословенских библиотекара, у којој сарадња са IFLA-ом представља најважније 
место. На основу истражене архивске грађе добијају се нови увиди у ширину деловања 
Друштва, као и у конкретне податке о комуникацији која је остваривана са 
међународном кровном организацијом. 
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