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IFLA Metadata Newsletter је међународни часопис који објављује 
рецензиране чланке о библиотечким и информационим услугама 
и активностима, као и о друштвеним, политичким и економским 
питањима која утичу на приступ информацијама кроз библиотеке. 
Сврха и циљ покретања овог часописа, по речима издавача и 
редакције, је обезбеђивање референтних полазишта и вредности 
на пољу активности, како самог удружења IFLA (Међународне 
федерације библиотечких асоцијација и институција), тако и на 
пољу свеукупног библитекарства, пружајући инспирацију и правац 
за све будуће активности и истраживања у струци. 

Намера издавача, Међународне федерације библиотечких 
асоцијација и институција, је стварање снажног и глобалног 
библиотечког окружења, које покрећу писмена, информисана и 
партиципативна друштва. IFLA, покретањем ове публикације, има 
намеру да инспирише, ангажује и омогући повезивање глобалног 
библиотечког друштва. IFLA Metadata Newsletter представља један 
корак у процесу подржавања чланица IFLA-е, а и шире, кроз 
обезбеђивање алата и материјала, форума за дискусију и учење, 
одржавање бројних међународних конференција из области 
библиотекарства и дељења њихових закључака и резултата, док 
истовремено обавља битну улогу у обезбеђивању дугорочне 
одрживости Федерације. 

Још 2015. године Одељење IFLA за каталогизацију, заједно 
са Одељењем за класификацију и индексирање, као и Одељењем 
библиографије, покренуло је ову публикацију. Часопис излази 

1  IFLA Metadata Newsletter, доступно на: https://www.ifla.org/g/cataloguing/
newsletter/ (28. 5. 2022).
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полугодишње – у јуну и у децембру, дате године. Први број 
је објављен јуна 2015, а последњи издати број је од јуна 2021. 
године. Уопштено посматрајући, уочавају се три тематске целине 
објављених радова, сходно деловању различитих секција саме 
Федерације: радови из секције библиографије, каталошке секције 
и секције за класификацију и индексирање. Што се саме структуре 
часописа тиче, она није била конзистентна све време, али је у свакој 
публикацији, по структури објављених радова, била заступљена 
проблематика из три претходно поменуте области (каталогизација, 
класификација и индексирање, библиографија). С почетка часопис 
није имао сталне рубрике, већ су се у сваком броју првенствено 
представљале или новости из струке, или извештаји и новине 
о доброј пракси из различитих држава и са одржаних стручних 
конгреса и конференција. Почевши од издања 2018. године, 
учврстила се структура рубрика у објављеном броју, па тако све 
будуће публикације садрже: обраћање уредника, радове који 
представљају националне и/или регионалне новости, радове који 
износе извештаје и закључке са састанака, комитета и одржаних 
конгреса, као и радове о новостима у стандардизацији, али и 
вести о новим члановима Федерације и најаве будућих дешавања 
и стручних конгреса.

Просечан број обављених радова, почевши од првог броја 
часописа, креће се од најмање 14 (број из јуна 2016. године) до 
највише 35 радова (децембар 2016. године). Квалитет објављених 
радова у потпуности задовољава високе критичке, научне стандарде. 
Слободно се може рећи да је важност једног оваквог часописа 
заиста значајна за подручје библиотекарства. Наиме, у пристојном 
временском сегменту (два пута годишње), шира стручна јавност 
упознаје се са кретањимам у струци, уведеним новитетима, као и 
примерима добре праксе примене решења у практичном раду, или 
са проблема са којима се поједина локална библиотечка удружења 
и институције сусрећу у својој свакодневици. Кроз публикације, 
струка је упозната са текућим изменама у стандардима. Такође, увид 
у објављене радове омогућава колегама да уче на туђем искуству 
и да, на тај начин, унапреде своје деловање или избегну замке и 
непријатности увођења новитета у неким обласним деловањима. 
Размена искустава, путем једне овакве публикације, веома је 
значајна, посебно што је приступ архиви часописа и актуелним 
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бројевима омогућен и у онлајн окружењу, као и за преузимање и 
потпуно је бесплатан.  

Искрено сматрам да стручна јавност, као и сама Федерација 
IFLA, у потпуности испуњавају зацртану визију и мисију овог 
часописа. Сам термин metadata (метаподаци) у називу часописа, 
упућује на пружање информација о другим подацима, информација 
које помажу у управљању ресурсима, информација о садржају и 
квалитету, информације које могу описивати процесе прикупљања, 
обраде, уређивања или креирања других података... Овако 
широко постављен термин, може деловати збуњујуће, али када се 
размотри да се метаподаци дефинишу као подаци који пружају 
информације о једном или више аспеката података, који се користе 
за сумирање основних информација о подацима, а који могу 
олакшати праћење и рад са одређеним подацима, онда се схвата и 
ширина библиотекарске области деловања. Тиме је већ оправдана 
неопходност постојања једне овакве стручне публикације, као што 
је IFLA Metadata Newsletter.  
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