Missie van de
School Libraries
Sectie
De sectie ‘School Libraries’
houdt zich bezig met het
wereldwijd verbeteren en
ontwikkelen van
schoolbibliotheken, pleiten
voor gekwalificeerd en
adequaat personeel voor
schoolbibliotheken, en de
erkenning van de rol van
schoolbibliotheken in het
bevorderen van prestaties
van studenten. De sectie
biedt een internationaal
forum voor het uitwisselen
van ideeën, ervaringen,
onderzoeksresultaten en
belangenbehartiging.

Wat doet IFLA?

IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) is de
toonaangevende internationale organisatie
Die de belangen van bibliotheek- en
informatiediensten en hun gebruikers
vertegenwoordigt. Het is de wereldwijde
stem van het bibliotheek- en informatieberoep.
IFLA is een onafhankelijke, internationale,
niet-gouvernementele, not-for-profit
organisatie. De doelstellingen zijn:
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Libraries
Sectie
Wereldwijd verbeteren van schoolbibliotheken
door uitwisseling van ideeën en
belangenbehartiging.

• Bevordering van hoge normen in de
voorziening de levering van de bibliotheek- en
informatiediensten;
• Aansporen tot een wijdverbreid begrip van
de waarde van goede bibliotheek- en
informatiediensten;

• Vertegenwoordiging van de belangen van de
IFLA leden in de gehele wereld.
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Wat zijn de resultaten?

De leden van de sectie ontwikkelen
relevante publicaties die het
lidmaatschap ondersteunen en
bevorderen:

• Global Perspectives on School Libraries
Projects and Practices (IFLA
Publications, No. 148)
• The School Library: Today and
Tomorrow (English/French/Spanish)

Waarom meedoen?

• Netwerken met andere
schoolbibliothecarissen en
belangenbehartigers van het beroep
van schoolbibliothecaris ;
• Collegialiteit en ondersteuning;
• Professionele ontwikkeling;

• Planning, deelname en leiding in IFLA
conferenties en bijeenkomsten;
• Werk samen met andere secties;
• Promoot uw bibliotheek en land
wereldwijd

• Bevorder het beroep door het delen
van ‘best practices’ en onderzoek.

• The School Library-Principal
Relationship: Guidelines for Research
and Practice. (IFLA Professional Reports,
No. 78)
• The IFLA/UNESCO School Library
Guidelines, 2nd edition
• The IFLA/UNESCO School Library
Manifesto
• School Libraries on the Agenda
training modules

De sectie ontwikkelt en sponsort
hulpmiddelen om schoolbibliothecarissen
te helpen zich, in hun gemeenschap, in
te spannen voor sterke
schoolbibliotheken.
De sectie verricht en/of steunt
onderzoek over onderwerpen zoals de
rol van het schoolhoofd / directeur bij
het ondersteunen van
schoolbibliotheken.

Hoe kunt u deelnemen?
• Uw instelling kan IFLA lid worden als
‘Institutional Member’, including as a
School Library, en zich registreren voor
de Sectie ‘School Libraries’; OF

• Uw nationale bibliotheekorganisatie
kan toetreden als ‘Association
Member’, en registreren voor de ‘School
Libraries’ sectie; OF
• U kunt lid worden als een ‘Personal
Affiliate’ of ‘Student Affiliate’, en één
sectie kiezen: ‘School Libraries’.
Voor meer informatie over het
lidmaatschap:
http://www.ifla.org/en/membership

Hoe kunnen leden
deelnemen?

• Onderzoek voorstellen, ontwikkelen
en uitvoeren;
• Ontwikkelen en verspreiden van
publicaties;
• Bijdragen aan de blog;
• Deelnemen aan online discussie;
• Spreken op conferenties;
• Lid zijn van de ‘Standing Committee’
van de sectie (het besturend orgaan
van de sectie).

Voor leden van de Standing Committee
zie:
http://www.ifla.org/standingcommittee/11

