Secção de Fornecimento de Documentos e Partilha de Recursos
http://www.ifla.org/VII/s15/annual/sp15.htm

PLANO ESTRATÉGICO
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Missão
A Secção de Fornecimento de Documentos e Partilha de Recursos é, na IFLA, o fórum destinado às
bibliotecas e associações preocupadas em disponibilizar a informação, em todos os suportes, a todo
o mundo, através de várias práticas de partilha de recursos e fornecimento de documentos.
O objectivo prioritário é promover, expandir e melhorar o fornecimento de documentos e o
empréstimo interbibliotecas tanto nacional como internacionalmente, através do uso de novas
tecnologias e de uma cooperação acrescida entre bibliotecas e fornecedores de documentos.
As actividades da Secção implementam algumas das prioridades profissionais da IFLA,
especialmente a seguinte:
• Promoção da partilha de recursos.
A Secção também contribui igualmente para as seguintes prioridades da IFLA:
• Promoção de um acesso ilimitado à informação;
• Desenvolvimento profissional dos técnicos de bibliotecas;
• Elaboração de padrões, directivas e boas práticas e
● Representação das bibliotecas no mercado tecnológico
A Secção acompanha os progressos nesta área e proporciona informação aos seus membros através
de um sítio na Web, da publicação bianual de uma Newsletter, da elaboração de programas a
realizar nas conferências da IFLA, de apoio a Workshops sobre fornecimento de documentos e de
empréstimo interbibliotecas, e de projectos de cooperação com organizações nacionais e
internacionais. A Secção também superintende à Conferência Internacional bianual de Empréstimo
Interbibliotecas e Fornecimento de Documentos da IFLA.
Objectivos
1. Planear e implementar as actividades da IFLA relacionadas com o empréstimo internacional.
(Prioridades profissionais: (d) Providenciar um acesso ilimitado à informação; (f) Promover a
partilha de recursos; (i) Promover padrões, directivas e boas práticas; Temas do Presidente:
Recomendações)
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Acções
1.1 Procurar software apropriado e potenciais patrocinadores para um formulário de
empréstimo interbibliotecas e fornecimento de documentos da IFLA baseado na Web
1.2 Assegurar a manutenção e, sempre que necessário, a actualização dos Princípios e
Directrizes da IFLA para o Empréstimo Internacional e Fornecimento de Documentos,
assim como para o Modelo Nacional de Empréstimo Interbibliotecas
1.3 Encorajar as bibliotecas nacionais ou outras instituições de vulto dedicadas ao
empréstimo interbibliotecas a fornecer instruções a bibliotecas estrangeiras interessadas em
obter documentos por empréstimo
1.4 Monitorizar o Sistema de Vouchers da IFLA e continuar a apoiar e promover o uso dos
Vouchers, a fim de facilitar o empréstimo e consequentemente continuar a gerar receita para
a IFLA
1.5 Avaliar o uso dos Códigos de Resposta de Empréstimo Interbibliotecas
1.6 Trabalhar com o Comité Profissional da IFLA no planeamento das Conferências
Internacionais Bianuais de Empréstimo Interbibliotecas e Fornecimento de Documentos
2.Proporcionar oportunidades de formação contínua para indivíduos que trabalhem na área
de fornecimento de documentos e empréstimo interbibliotecas
(Prioridades profissionais: (h) Desenvolver profissionalmente os técnicos de bibliotecas; (i)
Promover padrões, directrizes e boas práticas; Temas do Presidente: desenvolvimento profissional
contínuo)
Acções
2.1 Rever e publicar as directrizes da IFLA sobre boas práticas de empréstimo interbibliotecas e
fornecimento de documentos
2.2 Investigar as possibilidades de organizar workshops de formação para praticantes de
empréstimo interbibliotecas em países em desenvolvimento
2.3 Conduzir encontros satélites em cooperação com outras secções da IFLA, focalizando
aspectos práticos desta área, na Coreia e Africa do Sul.
3. Monitorizar o impacto de recursos e publicações electrónicas no fornecimento de
documentos e empréstimo interbibliotecas
(Prioridades profissionais: (e) Equilibrar o princípio dos direitos de autor com as necessidades
dos utilizadores; (b) Defender o princípio da liberdade de informação (d) Providenciar um
acesso ilimitado à informação; (k) Representar as bibliotecas no mercado tecnológico; Temas
do Presidente: recomendações)
Acções
3.1 Contribuir, em colaboração com grupos relevantes da IFLA, para uma compreensão do
impacto do licenciamento, e de modelos de trabalho associados, na área de fornecimento de
documentos e partilha de recursos
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4. Promover internacionalmente as actividades da Secção junto dos colegas de
fornecimento de documentos e empréstimo interbibliotecas
(Prioridades profissionais: (f) Promover a partilha de recursos; (h) Desenvolver
profissionalmente os técnicos de bibliotecas; (i) Promover padrões, directrizes e boas práticas;
Temas do Presidente: Orientações; Parcerias e alianças; Desenvolvimento Profissional
Contínuo)
Acções
4.1 Rever, actualizar, e manter o sítio na Web da Secção
4.2 Preparar e distribuir a Newsletter da Secção duas vezes por ano (impressa e em formato
electrónico)
4.3 Divulgar o serviço “Pergunte a um profissional” na comunidade de Empréstimo
Interbibliotecas no mundo
4.4 Encontrar-se com as comunidades locais de Empréstimo Interbibliotecas
Encontro de trabalho a meio do ano da Secção

durante o

5. Responder aos desafios de proporcionar serviços de fornecimento de documentos e
empréstimo interbibliotecas nos países em desenvolvimento
(Prioridades profissionais: (d) Providenciar um acesso ilimitado à informação; (b) Defender o
princípio da liberdade de informação; (e) Equilibrar o princípio dos direitos de autor com as
necessidades dos utilizadores; (f) Promover a partilha de recursos; Temas do Presidente:
Orientações; Parcerias e alianças)
Acções
5.1 Explorar a possibilidade de encontrar parceiros que pretendam patrocinar o Sistema de
Vouchers da IFLA de forma a permitir que bibliotecas em países em desenvolvimento possam
obter Vouchers patrocinados, na totalidade ou em parte
5.2 Considera a inclusão deste tópico na elaboração do programa para a Conferência da IFLA de
2007 em Durban
5.3 Submeter um artigo sobre este assunto para aprovação nas revistas da especialidade
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