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Ključne spoznaje 
Ujedinjeni u ciljevima i vrijednostima diljem svijeta  
Najvažnija spoznaja je da neovisno o regiji, vrsti knjižnice ili godinama 
iskustva rada u knjižnici sudionike povezuje duboka predanost 
trajnim vrijednostima i ulozi knjižnica. 
Nužno je učinkovito povezati djelovanje na globalnoj i lokalnoj razini 
Uvažavanje regionalnih razlika i potreba neophodno je za ujedinjeno 
djelovanje knjižnica prilikom suočavanja sa zajedničkim izazovima.  

10  Zaključaka 
1. Posvećeni smo

osiguravanju slobodnog
pristupa informacijama i
znanju
Knjižničarska zajednica iskazala je
iznimnu predanost ostvarivanju prava na
slobodan pristup informacijama i znanju.

2. Kontinuirano potičemo
razvoj pismenosti, učenja i
čitanja
Tradicionalnu ulogu knjižnica
prilikom poticanja učenja, čitanja i
razvoja pismenosti smatramo
ključnom za ostvarivanje misije
knjižnica.

3. Usredotočeni smo na rad u
službi zajednice
Iako različito shvaćamo zajednicu,
potrebe naših korisnika su nam
najbitnije. Knjižnice poštuju
različitost, potiču inkluziju i
osiguravaju javni prostor.

4. Prihvaćamo digitalne
inovacije
Knjižničarska zajednica slaže se da
korištenje digitalnih inovacija u
knjižnicama obogaćuje društvo,
neovisno o trenutačnim i budućim
mogućnostima korištenja tehnologije.

10 Mogućnosti 
1. Moramo biti predvodnici

intelektualnih sloboda
Ostvarivanje prava na slobodan
pristup informacijama i znanju ovisi
o slobodi izražavanja. Uloga knjižnica
u tom procesu treba biti jasnije
shvaćena.

2. Moramo prilagoditi
tradicionalne uloge
digitalnom dobu
Učinkovito poticanje učenja, čitanja i razvoj
pismenosti u digitalno doba zahtijeva
kontinuiranu promjenu knjižnica. Usluge,
zbirke i postupci moraju se razvijati u
skladu s korisničkim očekivanjima.

3. Trebamo shvatiti potrebe zajednice
i pružiti učinkovite usluge
Širenje dosega knjižničnih usluga
omogućava povezivanje s lokalnim
partnerima, uključivanje u rad do sada
izostavljenih zajednica te praćenje
mjerljivog utjecaja na ljudski život.

4. Moramo biti u toku s
tehnološkim promjenama
Korištenje odgovarajućih alata,
infrastrukture, sredstava i vještina
neophodno je kako bi knjižnice
iskoristile mogućnosti digitalnih
inovacija.



5. Naši čelnici prepoznaju
potrebu za snažnijim javnim
zagovaranjem
Osobe na vodećim pozicijama
smatraju prioritetnim javno
zagovaranje usmjereno na čelnike,
predvodnike promjena i širu zajednicu.

6. Smatramo da je
osiguravanje sredstava
jedan od najvećih izazova
Shvaćamo da je osiguravanje
sredstava i povećana učinkovitost
važan dio pružanja usluga koje
odgovaraju potrebama zajednice.

7. Shvaćamo važnost
uspostave suradnje i
partnerstva
Shvaćamo da je suradnja unutar
knjižničarske zajednice te uspostava
suradnje s partnerima izvan nje
neophodna za stvaranje snažnije,
ujedinjene knjižničarske zajednice.

8. Trudimo se dokinuti
birokraciju, nefleksibilnost i
otpor prema promjenama
Knjižničarska zajednica složna je u
želji za proaktivnijim pristupom,
spremna za inovacije i napuštanje
zastarjelih ili restriktivnih praksi.

9. Čuvari smo sjećanja
svijeta
Knjižnice su najveće riznice svjetske
dokumentarne baštine, kao i ideja i
kreativnosti koje ona sadržava.
Podjednako smo uspješni u čuvanju te
organizaciji znanja za buduće
generacije.

10. Naši mladi stručnjaci su
predani i voljni voditi
Brojnost mladih stručnjaka i razina
njihove uključenosti u ovaj proces
dokaz je želje za sudjelovanjem u
oblikovanju knjižničarske
djelatnosti za budućnost.

5. Trebamo brojnije i bolje
zagovornike na svim
razinama
Svim članovima stručne zajednice pojasniti
potrebu za javnim zagovaranjem kako bi
promijenili percepciju i konačno ostvarili
naše ciljeve. Svaki knjižničar - zagovornik!

6. Trebamo se uvjeriti da
donositelji odluka uistinu
shvaćaju vrijednost i
utjecaj knjižnica
Argumentirati sposobnost knjižnica da
stvaraju određenu vrijednost, što će ih učiniti
prepoznatljivima i osigurati potporu
donositelja odluka.

7. Trebamo razvijati i
njegovati duh suradnje
Razumijevanje i rješavanje stvarnih i
mogućih prepreka za suradnju
pridonosi prekidu rada u izolaciji te
viziji ujedinjene knjižničarske
zajednice.

8. Trebamo promijeniti
trenutačne strukture i
obrasce ponašanja
Napuštanje pasivnog načina
razmišljanja i prihvaćanje inovacija i
promjena omogućit će prevladavanje
poteškoća s kojima se susreće
knjižničarska zajednica.

9. Moramo osigurati pristup
svjetskoj dokumentarnoj baštini
Korištenje inovativnih postupaka i alata,
razmjena stručnih znanja i izvora te
zagovaranje legalnih rješenja i izvora
financiranja nužni su za omogućavanje
pristupa znanju koje čuvamo.

10. Mladim stručnjacima
trebamo pružiti priliku za
učenje, razvoj i vodstvo
Mogućnosti za razvoj i povezivanje
mladih stručnjaka trebaju se razvijati u
skladu s trenutnim potrebama, što će im
u konačnici omogućiti preuzimanje
vodećih pozicija.



Naša vizija, naša budućnost: 
Snažna i ujedinjena knjižničarska zajednica osnažuje pismena, 
informirana i participativna društva  

Svakodnevne izazove globalizacije s kojima se susreće knjižničarska zajednica moguće 
je zadovoljiti i prevladati inkluzivnim, globalnim odgovorom ujedinjene zajednice. Stoga je 
IFLA (International Federation of Library Associations) pokrenula Global Vision diskusiju – 
pothvat koji će iscrtati kartu budućnosti za ujedinjenu knjižničarsku zajednicu. 

Nikada ranije nije postojala inicijativa koja nudi mogućnost sudjelovanja svakom 
pojedinom knjižničaru - i nikada ranije nije tako puno knjižničara iz svih dijelova svijeta 
sudjelovalo u globalnom razgovoru. 

Tijekom 2017. godine, IFLA je pokrenula raspravu o izazovima i mogućnostima unutar 
svjetske knjižničarske zajednice. Prilozi za raspravu pristigli iz 190 zemalja članica UN-a, 
sa svih sedam kontinenata, dokaz su da smo ujedinjeni u našim ciljevima i vrijednostima, 
no nužno je učinkovito povezati djelovanje na globalnoj i lokalnoj razini. Uvažavanje 
regionalnih razlika i potreba neophodno je za buduće ujedinjeno djelovanje knjižnica 
prilikom suočavanja sa zajedničkim izazovima. 

IFLA se 2018. godine posvetila stvaranju najveće riznice ideja za aktivnosti, kao izvor 
inspiracije za sve knjižničare i planiranje budućih IFLA-inih aktivnosti. Ideje knjižničara 
diljem svijeta prikupljaju se tijekom radionica i putem digitalne platforme te će nam 
pomoći da pobliže odredimo ulogu pojedinih regija i vrsta knjižnica u budućnosti. 
Koristeći prikupljene ideje, IFLA će kreirati strategiju i akcijske planove koji će viziju 
pretvoriti u stvarnost: snažna i ujedinjena knjižničarska zajednica osnažuje pismena, 
informirana i participativna društva.   

OŽUJAK 2018.   TRAVANJ – 
 SRPANJ 2018. 

  KOLOVOZ 2018.  RUJAN 2018. -
OŽUJAK 2019. 

KOLOVOZ 2019.

ifla.org/globalvision 

Prijevod na hrvatski jezik: Zagrebačko knjižničarsko društvo, 2019 
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