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Сажетак
Од краја новембра 1929. до почетка 1941. године у Београду је деловало Друштво југословенских библиотекара, односно 
његова Београдска секција. Важни циљеви које је себи поставило Друштво углавном нису остварени, а због промене 
политичких, друштвених и економских прилика после Другог светског рата његов рад остао је мало познат генерацијама 
потоњих библиотекара.
Аутор овог рада полази од хипотезе да је период између два светска рата био – судећи према професионалним акцијама 
покренутим у сложеним политичким и скромним економским условима – доба узлета српског библиотекарства и да је 
визионарство ондашњих библиотекара уграђено у темеље послератног развоја професије код нас. У сусрет јубилеју, 
седам деценија деловања Библиотекарског друштва Србије, потребно је стручној јавности скренути пажњу на постојање 
професионалне асоцијације која јој је претходила, као и на могућност померања датума оснивања асоцијације за целе 
две деценије уназад.

Кључне речи: библиотекари, удружења, Србија, Хрватска, Словенија, Југославија, Друштво југословенских 
библиотекара, Београдска секција, Библиотекарско друштво Србије

Друштво југословенских библиотекара –  
најстарије библиотекарско удружење код Срба 

Са мо две го ди не по што је у Един бур гу осно ва но ме ђу на род но би бли о те кар ско удру же ње 
(да нас Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о теч ких асо ци ја ци ја и ин сти ту ци ја – IFLA), у Бе о гра ду 
су по че ле при пре ме за осни ва ње ју го сло вен ског стру ков ног удру же ња. Пре ма ар хив ској гра ђи 
са чу ва ној у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић”1 у Бе о гра ду, иде ју су по кре ну ле 
Љу би ца Мар ко вић2 и Ми ли ца Во ји но вић3 – пи са ри Уни вер зи тет ске би бли о те ке, те је у сре ду, 

1   Ар хи ва Уни вер зи тет ске би бли о те ке на ла зи се у са мој би бли о те ци. Ин фор ма ци ју да се у окви ру ње на ла зи и Ар хи ва Дру штва ју го сло-
вен ских би бли о те ка ра 1931–1940 ауто ру овог ра да от крио је Ни ко ла Мар ко вић, би бли о те кар Уни вер зи тет ске би бли о те ке. До са да 
су, при ли ком из у ча ва ња ове про бле ма ти ке ко ри шће ни 1) Ар хив Ју го сла ви је, Фонд Ми ни стар ства про све те, Дру штво ју го сло вен ских 
би бли о те ка ра – Глав на упра ва, 66, 339, 579; и 2) Ар хи ва Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, од 1948. до да нас, ко ја се чу ва у На род-
ној би бли о те ци Ср би је, где је и се ди ште Дру штва. Ка да Ми ли ца Во ји но вић, 1955. го ди не, пи ше у ча со пи су Би бли о те кар („Дру штво 
ју го сло вен ских би бли о те ка ра: осни ва ње, ор га ни за ци ја и рад до 1941. год”, Би бли о те кар бр. 3–4 (1955): 172–178) о ДЈБ, она то ра ди 
као осни вач и је дан од глав них про та го ни ста го то во свих ње го вих ак ци ја, не на во де ћи из во ре на осно ву ко јих пи ше. Го ди не 1981, 
Љу бин ка Ба шо вић об ја ви ла је у истом ча со пи су рад о ДЈБ, ко ји је ура ђен на осно ву гра ђе Ар хи ва Ју го сла ви је и на пи са у ме ђу рат-
ној штам пи – но ви на ма и ча со пи си ма („Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра 1931–1941”, Би бли о те кар бр. 1–6 (1981): 59–71).

2    Љубица Марковић (1895–1947), постала је приправник Универзитетске библиотеке у Београду 10. августа 1926. године; државни 
библиотекарски испит положила је 1929, а од 1931. године је књижничар Универзитетске библиотеке у Београду. (Архива 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, Документација Друштва југословенских библиотекара 1931–1941, кутија 5)
Објавила: Почеци феминизма у Србији и Војводини (1934), Даница Марковић: прва српска модерна лиричарка (1940).

3   Милица Војиновић завршила је Филозофски факултет универзитета у Београду 1923, а приправник Универзитетске библиотеке 
у Београду постала 10. августа 1926. године; државни библиотекарски испит положила је 1929; од 1931. године књижничар 
Универзитетске библиотеке у Београду; дугогодишњи секретар Друштва југословенских библиотекара. (Архива Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић”, Документација Друштва југословенских библиотекара 1931–1941, кутија 5).
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20. но вем бра 1929. го ди не у тој би бли о те ци одр жа на „скуп шти на би бли о теч ких чи нов ни ка 
ра ди ор га ни за ци је про фе си о нал ног удру же ња слу жбе ни ка би бли о теч ке стру ке”.4 У ру ком пи-
са ном „Исто ри ја ту по стан ка Дру штва Ју го сло вен ских Би бли о те ка ра” Ми ли ца Во ји но вић оста-
вља дра го це не по дат ке о ак тив но сти ма из 1929. и 1930. го ди не.5 Из тог тек ста се са зна је да је у 
ле то 1929. Бе о град по се тио по моћ ник управ ни ка Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Пра гу и да је та 
по се та би ла ди рек тан под стрек за осни ва ње Дру штва. Гост је тре ба ло да при пре ми одр жа ва ње 
Кон гре са сло вен ских би бли о те ка ра у Пра гу 1931, те је тим по во дом раз го ва рао са Љу би цом 
Мар ко вић и Ми ли цом Во ји но вић.

Ја сан циљ – да се осну је дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра – оку пио је 19 за по сле-
них из две пре сто нич ке би бли о те ке. При сут ни су би ли: Ми лош Зе че вић, управ ник На род не 
би бли о те ке у Бе о гра ду и ње гов по моћ ник Све то зар Ма тић; Урош Џо нић, управ ник Уни вер-
зи тет ске би бли о те ке; чи нов ни ци На род не би бли о те ке Ву ко са ва Ни ко лић, Со фи ја Су бо тић, 
Рад ми ла Чо ла ко вић, Људ ми ла Ми ха и ло вић, Је ли ца Жив ко вић (пи са ри), Је ли ца Ма ри чић и 
Ти хо мир Ма рин ко вић (ру ко ва о ци), Де сан ка На чи ће ва, Ми ха и ло По дољ ски, Ра до мир Ра до-
ва но вић, Алек сан дар Па ри шев и Вик то ри ја Ко ва но вић; Ду шан Бо го са вље вић – би бли о те кар 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке и ње ни чи нов ни ци Ми ли ца Во ји но вић, Љу би ца Мар ко вић и Па вле 
Сте фа но вић.

Отва ра ју ћи овај скуп, Ми лош Зе че вић је ис та као да се Дру штво осни ва ра ди уса вр ша ва ња 
струч ног би бли о теч ког осо бља и ра ди по бољ ша ња ње го вог ма те ри јал ног по ло жа ја. Иза бран 
је че тво ро чла ни од бор – Ми ха и ло По дољ ски, Све то зар Ма тић, Љу би ца Мар ко вић и Ми ли ца 
Во ји но вић – да са ста ви пред лог пра ви ла бу ду ћег удру же ња. Је дан од за кљу ча ка ску па био је 
да се од мах оба ве сте ко ле ге из За гре ба и Љу бља не, да би и та мо от по че ле при пре ме за осни-
ва ње дру штва.

Већ 4. де цем бра Ми ли ца Во ји но вић, у име осни ва ча, по зи ва на по нов но оку пља ње јер је 
по треб но „пре тре сти” пра вил ник о ра ду бу ду ћег Дру штва, ко ји је за крат ко вре ме са ста вљен. У 
су бо ту, 7. де цем бра1929. у Уни вер зи тет ској би бли о те ци де таљ но су ана ли зи ра на пра ви ла, а у 
фе бру а ру 1930. она су по сла та у Но ви Сад, За греб и Љу бља ну – на ми шље ње и уса гла ша ва ње. 
То ком 1930. одр жа не су че ти ри при прем не кон фе рен ци је на ко ји ма се раз го ва ра ло о Пра-
ви ли ма Дру штва и, на осно ву бр зог и кон струк тив ног ре а го ва ња ко ле га из Хр ват ске и Сло ве-
ни је, до шло је до за до во ља ва ју ћих за јед нич ких ре ше ња. Пра ви ла6 је одо бри ло Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва 25. но вем бра 1930, а Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не СХС 1. ав гу ста 
1931. Она су об ја вље на 1932. го ди не, има ју 33 чла на и за вр шне од ред бе од но сно „Пре ла зна 
на ре ђе ња” у ко ји ма се пре ци зи ра уло га При вре ме не Глав не упра ве Дру штва до кон сти ту и са ња 
сек ци ја и одр жа ва ња пр вог кон гре са Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра(ДЈБ).

Осни вач ка скуп шти на би бли о те ка ра са те ри то ри је Бе о гра да одр жа на је 4. апри ла 1931, а 
том при ли ком је осно ва на Сек ци ја Бе о град и иза бра на ње на пр ва Упра ва у са ста ву: пред сед-
ник – проф. Све то зар Ма тић, за ме ник управ ни ка На род не би бли о те ке у Бе о гра ду; се кре тар 
и бла гај ник – проф. Ми ли ца Во ји но вић, књи жни чар Уни вер зи тет ске би бли о те ке; члан – Ми о-
драг Пе шић, чи нов ник НБ; за ме ни ци: Људ ми ла Ми хај ло вић и Иван ка Пи ле тић, пи са ри НБ и 
Па вле Сте фа но вић, аси стент УБ.

Пр ва сед ни ца Упра ве Сек ци је Бе о град ДЈБ одр жа на је 5. апри ла 1931, а пр ва тач ка днев ног 
ре да је би ла При ма ње у члан ство. Се кре тар Ми ли ца Во ји но вић из ве шта ва да су Ми лош Зе че-
вић, Све то зар Ма тић, Ми ха и ло По дољ ски, Љу би ца Мар ко вић, Ми ли ца Во ји но вић, Ми о драг 

4   Ар хи ва Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић”, До ку мен та ци ја Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра 1931–1940, 
По зив.

5   Ар хи ва Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић”, До ку мен та ци ја Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра 1931–1940, 
Исто ри јат по стан ка Дру штва Ју го сло вен ских Би бли о те ка ра.

6   Ар хи ва Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић”, До ку мен та ци ја Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра 1929–’30, 1931–
’33, Пра ви ла.
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Пе шић (...) Људ ми ла Ми хај ло вић, Иван ка Пи ле тић, На де жда Пе тро вић, Рад ми ла Чо ла ко вић, 
Па вле Сте фа но вић, Урош Џо нић, Је ли ца Ма ри чић, Со фи ја Су бо тић, Ву ко са ва По по вић, Је ли-
ца Жив ко вић и Ка тин ка Сре те но вић из ја ви ли да би же ле ли да по ста ну ре дов ни чла но ви Дру-
штва, те Упра ва од лу чу је да их та ко и тре ти ра.

О де ло ва њу и до ме ти ма ДЈБ пи са ла је у но вем бру 2014. Би ља на Ђу ра ши но вић у ча со пи су 
Чи та ли ште и ис та кла те ме љан и ино ва ти ван на чин на ко ји су он да шњи би бли о теч ки по сле ни-
ци при сту па ли про фе си ји.

„Кроз Пра ви ла је из ра же на по тре ба за осни ва њем Цен трал ног би бли о граф ског ин сти ту та 
ко ји би се ба вио из ра дом ју го сло вен ске би бли о гра фи је, што је и оства ре но 1949. го ди не, ка да 
по чи ње да ра ди Ју го сло вен ски би бли о граф ски ин сти тут. Дру ги ва жан за да так био је уста но-
вље ње уста но ве за из ра ду за јед нич ког ка та ло га свих би бли о те ка у зе мљи, што је та ко ђе оства-
ре но по сле Дру гог свет ског ра та (...)

Пр ви кон грес Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра одр жан је 28. и 29. но вем бра 1931. 
го ди не у За гре бу, у при су ству око 60 чла но ва. Упра ва Бе о град ске сек ци је је до са зи ва ња овог 
кон гре са оба вља ла функ ци ју Глав не упра ве, а у по чет ку је ра ди ла са по јед ним пред став ни ком 
из За гре ба и Љу бља не (...) Пре ма ра ни је утвр ђе ном про гра му, пи та ње ју го сло вен ске на ци о-
нал не би бли о гра фи је би ла је те ма ре фе ра та Бе о град ске сек ци је, пи та ње оба ве зног при мјер ка 
– за гре бач ке сек ци је, а по је ди на ор га ни за ци о на пи та ње – те ма ре фе ра та љу бљан ске сек ци је”.7

На Пр вом кон гре су име но ва на је Глав на упра ва у са ста ву: пред сед ник – проф. Све то зар 
Ма тић, по моћ ник управ ни ка НБ у Бе о гра ду, пот пред сед ник – проф. Ду шан Ман ђер, управ ник 
град ске би бли о те ке у Спли ту, се кре тар и бла гај ник – проф. Ми ли ца Во ји но вић, књи жни чар 
УБ... У том тре нут ку Дру штво je има ло 114 чла но ва: 65 из Бе о град ске сек ци је, 41 из За гре бач ке 
и 8 из Љу бљан ске.8

О да љем ра ду пи о ни ра срп ског би бли о те кар ства по сто ји мно го ква ли тет не ар хив ске гра ђе. 
Она све до чи о ини ци ја ти ви за при ку пља ње по да та ка о до ма ћим би бли о те ка ма и во ђе ње ста-
ти сти ке, при пре ма ма за по кре та ња струч ног ча со пи са, раз ма тра њу мо гућ но сти за отва ра ње 
би бли о те кар ске шко ле, ис трај ном ра ду на тек сту За ко на о јав ним би бли о те ка ма, по ку ша ју 
из ра де смер ни ца за рад би бли о те ка основ них и сред њих шко ла, ак ци ји уре ђе ња цр кве них 
би бли о те ка, ме ђу на род ној са рад њи и при сту па њу IFLA-и већ 1932, фор ми ра њу цен трал не 
струч не би бли о те ке Дру штва... Све ове ак ци је по кре ну те су у сло же ним по ли тич ким усло ви ма 
ка да се Кра ље ви на ор га ни за ци о но уте ме ља ва ла, од у пи ру ћи се ја ким се па ра ти стич ким тен-
ден ци ја ма и бо ре ћи се са број ним еко ном ским не при ли ка ма.9 Та ква дру штве на ат мос фе ра 
од ра зи ће се и на да љу суд би ну Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра.

Дру ги кон грес одр жан је 23. ма ја 1937. у Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Бе о гра ду. Из За гре-
бач ке сек ци је при сут но је би ло 8 де ле га та, из Љу бљан ске 4, а из Бе о град ске 32. У ја ну а рау 1938, 
по сле кон гре са, За гре бач ка сек ци ја по ста ла је се ди ште Глав не упра ве. Кра јем те го ди не ис-
кри ста ли сао се пред лог За гре бач ке сек ци је да се, уме сто ДЈБ, фор ми ра ју три за себ на дру штва 
би бли о те ка ра, те су, у знак про те ста, усле ди ле остав ке чла но ва Глав не упра ве из Бе о гра да (У. 
Џо ни ћа, М. Во ји но вић, Љ. Мар ко вић, Љ. Ми ха и ло вић, М. Зе че ви ћа, Р. Чо ла ко ви ћа, Д. Или ћа).

Бе о град ска сек ци ја ра ди ла је и на кон рас па да Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра, по-
што су хр ват ски би бли о те ка ри ис ту пи ли из члан ства и осно ва ли соп стве но Дру штво, а сло ве-
нач ка сек ци ја се уга си ла. То ком 1940. одр жа но је осам скуп шти на Бе о град ске сек ци је, а њен 
рад је об у ста вљен са по чет ком април ског ра та 1941.

7   Би ља на М. Ђу ра ши но вић, „Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра: де ло ва ње и до ме ти”, Чи та ли ште го ди на XI II, број 25 (но вем бар 
2014): 2–10. До ступ но и на http://ci ta li ste.rs/ca so pis/br25/dju ra si no vic_bi lja na.pdf.

8  Из ве штај Глав не упра ве ДБЈ за го ди не 1931–1937, ко ји под но си Дру гом кон гре су чла но ва Дру штва.
9   О дру штве ном кон тек сту у ко јем де лат ност раз ви ја ДЈБ ви де ти ви ше у: Бран ко Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је 1918–1978 (Бе о-

град: Но лит, 1980); Ма ри-Жа нин Ча лић, Исто ри ја Ју го сла ви је у 20� ве ку (Бе о град: Clio, 2013); Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји: 1918–1941� Део пр ви, Дру штво и др жа ва (Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 1996).
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Епи лог

Да нас се на веб-стра ни ци Хр ват ског књи жни чар ског дру штва10 не по ми ње Дру штво ју го-
сло вен ских би бли о те ка ра ни ти ње го ва За гре бач ка сек ци ја осно ва на 8. апри ла 1931. Као го ди-
на осни ва ња стру ков ног удру же ња на во ди се 1940, ка да су прак тич но исти они чла но ви ко ји 
су од осни ва ња ДБЈ би ли нај ак тив ни ји пред став ни ци За гре бач ке сек ци је – др Јо сип Ба да лић 
(1888–1985),11 Мат ко Рој нић (1908–1981),12 Ева Ве ро на (1905–1996),13 Мар ко Оре шко вић 
(1909–2005),14 др Ел за Ку че ра (1883-1972)15– осно ва ли са мо стал но Дру штво. Они су, за тим, 
на кон Дру гог свет ског ра та, ак тив но уче ство ва ли у ства ра њу и ра ду Дру штва би бли о те ка ра Хр-
ват ске, осно ва ног 25. но вем бра 1948.

Са вез сло ве нач ких би бли о теч ких рад ни ка на сво јој веб-стра ни ци на во ди по да так да је 
1931. у За гре бу осно ва но Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра, те да је Љу бљан ска сек ци ја 
у ње му би ла пред ста вље на са шест чла но ва!16

У Ср би ји, чи ји су би бли о те ка ри два де се так го ди на ра ни је осно ва ли, а за тим би ли нај број-
ни ји и нај ак тив ни ји чла но ви ДЈБ, 14. де цем бра 1947. го ди не фор ми ра но је Дру штво би бли-
о те ка ра Ср би је. Ме ђу осни ва чи ма су се на шли и би бли о те ка ри из ме ђу рат ног пе ри о да, али 
го во ра о ус по ста вља њу кон ти ну и те та са прет ход ним дру штвом ни је мо гло би ти. Но ве по ли тич-
ке, со ци јал не и еко ном ске окол но сти то ни су до зво ља ва ле, прем да се кре ну ло у ре а ли за ци ју 
истих ци ље ва: осни ва ње сред ње би бли о те кар ске шко ле, по кре та ње струч ног ча со пи са, ус по-
ста вља ње ме ђу ре пу блич ке и ме ђу на род не са рад ње.

Да нас се из још нео бја вље не и не си сте ма ти зо ва не ар хив ске гра ђе мо же чи та ти о ви зи о-
нар ским иде ја ма на чи јем је оства ри ва њу ра ди ла Бе о град ска сек ци ја ДЈБ. По ред чвр сте ве-
ре у зна чај би бли о те ка за раз вој за јед ни це и ода ност би бли о те кар ској про фе си ји, Дру штво 
је, им пли цит но, уна пре ђи ва ло кул тур ни ам би јент Ср би је. Мо жда је је дан од ње го вих нај ве-
ћих до при но са у том сми слу био по бољ ша ње по ло жа ја же на у Ју го сла ви ји, на ро чи то у сми слу 

10   Hr vat sko knji žni čar sko dru štvo, „Po vi jest”, http://www.hkdru stvo.hr/hr/o_na ma/po vi jest/(pre u ze to 15. 1. 2017). У том тек сту се по-
ми ње је дан по жу те ли па пир, из че га се мо же за кљу чи ти да они дру ге гра ђе и не ма ју. У Бе о гра ду се на ла зи и акт на осно ву ко јег се 
мо же го во ри ти о тач ном да ту му осни ва ња, а ко ји се не на во ди на веб-стра ни ци. Др Јо сип Ба да лић, Мат ко Рој нић, Ева Ве ро на, 
Мар ко Оре шко вић, др Ел за Ку че ра пот пи са ли су при ступ ни це то ком мар та и апри ла 1940.

11   Јо сип Ба да лић, док тор кла сич не фи ло ло ги је и сла ви сти ке, ра дио је у Све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу 1919–1945. Hr vat ska 
en ci klo pe di ja, „Ba da lić, Jo sip”, http://en ci klo pe di ja.hr/na tuk ni ca.aspx?id=5148 (pre u ze to 7. 7. 2017). Зна ча јан је по да так да се у Хр-
ват ској ен ци кло пе ди ји Лек си ко граф ског за во да „Ми ро слав Кр ле жа” (Hr vat ska en ci klo pe di ja, Lek si ko graf ski za vod „Mi ro slav Kr le ža”, 
http://www.en ci klo pe di ja.hr/ (pre u ze to 7. 7. 2017)) мо же на ћи ве ли ки број по да та ка о нај зна чај ни јим лич но сти ма јав ног и кул тур-
ног жи во та, па и o би бли о те ка ри ма, док у Ср би ји та ква ен ци кло пе ди ја и не по сто ји.

12   Мат ко Рој нић, би бли о те кар и пу бли ци ста, цео рад ни век про вео је у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу (1945–
1976. њен управ ник). „Je dan je od osni va ča i pr vi pred sjed nik Hr vat sko ga bi bli o te kar sko ga dru štva (osno va no 1940), na sta vio ga 
je vo di ti i ka da je 1948. ob no vi lo svoj rad pod ime nom Dru štvo bi bli o te ka ra Hr vat ske. Su o sni vač i u ne ko li ko na vra ta pred sjed nik i 
pot pred sjed nik Sa ve za dru šta va bi bli o te ka ra Ju go sla vi je osno va no ga 1949”. Hr vat ska en ci klo pe di ja, Roj nić, Mat ko, http://www.en ci klo-
pe di ja.hr/na tuk ni ca.aspx?id=53245 (pre u ze to 7. 7. 2017).

13   Ева Ве ро на, ма те ма ти чар и фи зи чар по обра зо ва њу, од бра ни ла је пр ви док то рат из обла сти би бли о те кар ства на Све у чи ли шту у 
За гре бу (1980), а рад ни век (1929–1967) про ве ла у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци. Ба ве ћи се ка та ло ги за ци јом, из гра ди-
ла је и из у зет ну ме ђу на род ну ка ри је ру. „U Lon do nu je u na kla di IFLA-e ob ja vi la svoj naj zna čaj ni ji znan stve ni rad u ko jem is tra žu je 
i us po re đu je upo ra bu kor po ra tiv nih od red ni ca u svjet skim ka ta lo zi ma i na ci o nal nim bi bli o gra fi ja ma (Cor po ra te He a dings: The ir Use in 
Li brary Ca ta lo gu es and Na ti o nal Bi bli o grap hi es: A Com pa ra ti ve and Cri ti cal Study, 1975). U Hr vat skoj je naj po zna ti ja kao auto ri ca pr vo ga 
na ci o nal no ga ka ta lo žnog pra vil ni ka (Pra vil nik i pri ruč nik za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga, I, 1970.; II, 1986).” Hr vat ska en ci klo pe di ja, Ve ro-
na, Eva, http://www.en ci klo pe di ja.hr/na tuk ni ca.aspx?id=64355 (pre u ze to 8. 7. 2017).

14   Мар ко Оре шко вић, по обра зо ва њу сла ви ста, ра дио је у хр ват ском би бли о те кар ству 42 го ди не „... naj pri je od 1935. do 1945. u Na-
ci o nal noj i sve u či li šnoj knji žni ci, u ko joj je od 1943. do 1945. bio i rav na te ljem. U za gre bač ku Grad sku knji žni cu do šao je 1945., a u 
mi ro vi nu je oti šao u srp nju 1976 (...) Mar ko Ore ško vić bio je je dan od osni va ča i uva že nih čla no va Hr vat sko ga knji žni čar sko ga dru štva, 
u ko je mu je ob na šao mno ge du žno sti. Nje go vu pri stup ni cu na la zi mo me đu naj sta ri je da ti ra nim – od 30. ožuj ka 1940.” Dar ko Žu bri nić, 
„Hr vat ski gla go ljič ki br zo pi sni ru ko pi si zbir ke Ra ra u Grad skoj knji žni ci u Za gre bu: Po sve će no uspo me ni na prof. Mar ka Ore ško vi ća 
(1909.–2005.)”, 2010, http://www.cro a ti an hi story.net/gla go lji ca/ra ra.html(pre u ze to 7. 7. 2017).

15   Ел за Ку че ра би ла је пр ва же на из Хр ват ске са док то ра том из пси хо ло ги је, та ко ђе и пр ва же на – би бли о те кар. Од 1909. до 1944. 
ра ди ла је у Све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу, а 1920–1942. би ла за ме ник управ ни ка. Hr vat ska en ci klo pe di ja, Ku če ra, El za, http://
www.en ci klo pe di ja.hr/na tuk ni ca.aspx?id=34407 (pre u ze to 7. 7. 2017).

16   Ми рас по ла же мо по дат ком да је да тум осни ва ња Љу бљан ске сек ци је 13. јун 1931.
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њи хо вог фи нан сиј ског оса мо ста љи ва ња и за по шља ва ња. Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та је 
вре ме ка да би бли о те кар ство у Ср би ји по ста је жен ско за ни ма ње, што га, као пред ра суд ни 
имиџ, пра ти до да на шњег да на.17

Дру штво би бли о те ка ра НР Ср би је по кре ну то је удру же ним на по ри ма би бли о те ка ра ко ји 
су се афир ми са ли у ме ђу рат ном пе ри о ду и ен ту зи ја ста ко ји су у стру ку ушли не по сред но по-
сле Дру гог свет ског ра та. Ме ђу осни ва чи ма и нај и стак ну ти јим чла но ви ма но ве асо ци ја ци је 
би ли су Ми ли ца Про да но вић, Ми ли ца Во ји но вић, Људ ми ла Ми ха и ло вић, др Ире на Сте фа но-
вић, Иван ка Пи ле тић, Сми ља Ми шић, Рад ми ла Чо ла ко вић, Љу би ца Мар ко вић.... Ка да Ми ли ца 
Про да но вић, у пр вом бро ју Би бли о те ка ра: ор га на Дру штва би бли о те ка ра НР Ср би је, пи ше увод-
ни текст, у ње му на во ди упра во не ис пу ње не за дат ке Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра и 
ње гов рас пад „услед не ре ше ног на ци о нал ног пи та ња”.18 Но, она ће са не скри ве ним по но сом 
ис ти ца ти уло гу Уни вер зи тет ске би бли о те ке ко ја је пру жи ла ин сти ту ци о нал ни оквир за ње гов 
рад, а чи ји су би бли о те ка ри би ли и ње го ви осни ва чи.

Из гра ђу ју ћи се на ис ку стви ма би бли о те ка ра из прет ход ног пе ри о да, Дру штво би бли о те ка-
ра НР Ср би је је као свој нај ва жни ји за да так про кла мо ва ло ства ра ње и не го ва ње струч них ка-
дро ва у тре нут ку ка да се у зе мљи убр за но осни ва ју би бли о те ке. По кре та ње струч ног гла си ла и 
сред ње би бли о те кар ске шко ле од и гра ли се у ро ку од 2–3 го ди не на кон по чет ка ра да Дру штва, 
а ту ефи ка сност мо гу ће је об ја сни ти упра во кон ти ну и ра ним ра дом и ис тра ја ва њем на истим 
ци ље ви ма.

 Ар хив ска гра ђа Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду има из-
ван ред ну са знај ну и исто риј ско-до ку мен та ци о ну вред ност. Из ње про ис ти че да је Бе о град ска 
сек ци ја би ла нај ма сов ни ја и нај ак тив ни ја сек ци ја Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра, те да 
је она прак тич но но си ла ак тив ност Дру штва то ком 8 го ди на ње го вог по сто ја ња. Да нас при пад-
ни ци би бли о те кар ске про фе си је у Ср би ји са по но сом мо гу да се освр ну на овај пе ри од и пр ву 
ета пу би бли о те кар ског удру жи ва ња: ар хив ска гра ђа не дво сми сле но по твр ђу је и на ше пра во 
да за ско ро пу них 20 го ди на уна зад по ме ри мо да тум осни ва ња Би бли о те кар ског дру штва Ср-
би је, те да за да тум ње го вог осни ва ња узме мо 4. април 1931, да тум ка да је по че ла са ра дом 
ње го ва Бе о град ска сек ци ја.

Не са мо да гра ђа о ак тив но сти Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра ни је ши ро ко до ступ-
на, те би нај ва жни је до ку мен те из ње тре ба ло ди ги та ли зо ва ти и ста ви ти их на увид јав но сти, 
не го гра ђа ни је ни об је ди ње на. Ва ља ло би је при ку пи ти из раз ли чи тих из во ра (Ар хив Ју го сла-
ви је, Ар хи ва На род не би бли о те ке Ср би је) и на чи ни ти елек трон ску ба зу, ко ја би, на при мер, 
мо гла да по ста не осно ва за при руч ник о зна ме ни тим срп ским би бли о те ка ри ма или би о граф-
ског реч ник срп ског би бли о те кар ства. Ти ме би Би бли о те кар ско дру штво Ср би је по че ло да вра-
ћа дуг де се ти на ма зна ме ни тих би бли о те ка ра ко ји су свој рад угра ди ли у ње го ве те ме ље.
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Yugoslav Library Association and Serbian Library Association: Continuity of 
Professional Associations

Summary
The Yugoslav Library Association, i.e. its Belgrade Section, operated in Belgrade from the end of November 1929 to 
the beginning of 1941. The important goals set by the Association have not been achieved, and due to the changing 
political, social and economic circumstances after the Second World War, its work remained little known to the later 
generations of librarians. 
The author of this paper starts from the hypothesis that the period between the two world wars was – judging 
by professional actions initiated in complex political and modest economic conditions – the time of ascent of 
Serbian librarianship, and that the visions of the former librarians were embedded in the foundations of the post-
war development of this profession in our country. As we approach the anniversary, seven decades of work of the 
Serbian Library Association, we find it necessary to draw attention of the professional public to the existence of 
the professional association that preceded it, as well as to the possibility of moving the date of foundation of the 
association for the entire two decades backwards.
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