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Pridružite se Sekciji za visokošolske in znanstvene knjižnice in se 
povežite s kolegi po vsem svetu 

Sekcija je mednarodni forum vseh, ki jih zanimajo dejavnost in storitve 
visokošolskih in znanstvenih knjižnic. Svojim članom ponuja izmenjavo 
izkušenj in idej s kolegi po vsem svetu in organizacijo skupnih akcij.  

Poslanstvo 

Sekcija za visokošolske in znanstvene knjižnice podpira in spodbuja 
razvoj, sodelovanje in dobro vodenje visokošolskih in znanstvenih 
knjižnic v vseh državah. Sodeluje z nacionalnimi in parlamentarnimi 
knjižnicami, ki so zastopane v 1. oddelku IFLA, ter z drugimi sekcijami 
IFLA, ki zastopajo specialna interesna področja. Sekcija za 
visokošolske in znanstvene knjižnice spodbuja: 

• vključevanje knjižnic v izvajanje temeljnih funkcij njihovih matičnih 
ustanov na področju učenja, poučevanja, raziskovanja in storitev; 

• raziskovanje in prepoznavanje prispevka in vpliva knjižnic na 
različne vrste njihovih uporabnikov; 

• vključevanje knjižnic v širše, nacionalne in mednarodne, programe 
oblikovanja in izvajanja informacijske politike.  

Sekcija za visokošolske in znanstvene knjižnice podpira s svojimi 
programi aktivnosti knjižnic pri: 
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• razvoju in oblikovanju ZBIRK in informacijskih virov v različnih 
oblikah; le-te naj bi podpirale poslanstva matičnih ustanov na 
področju poučevanja in raziskovanja; 

• načrtovanju, ponudbi in promociji inovativnih STORITEV, ki 
izpolnjujejo informacijske potrebe in pričakovanja uporabnikov; 

• razvoju knjižnice kot študijskega, raziskovalnega in intelektualnega 
PROSTORA, zagotavljanju varnega fizičnega okolja za zbirke in 
spodbujajočega okolja za uporabnike in knjižnično osebje; 

• zagotavljanju ustreznega fizičnega in intelektualnega DOSTOPA do 
knjižničnih zbirk, vključno z dostopom do digitalnih informacijskih 
virov; 

• izboljševanju in širitvi programov trajnega OHRANJANJA znanstvenih 
informacij in publikacij v različnih oblikah zapisa ter zagotavljanju 
stalnega dostopa do njih; 

• učinkoviti uporabi TEHNOLOGIJE, ki zagotavlja boljšo dostopnost 
informacijskih virov in knjižničnih storitev; 

• pridobivanju, izpopolnjevanju in razvoju kariere raznolikega in 
visoko usposobljenega OSEBJA ter izboljševanju organizacijske 
kulture, menedžmenta in komuniciranja; 

• krepitvi VODILNE VLOGE in prepoznavnosti knjižnic v ožjem in 
širšem akademskem in profesionalnem okolju;  

• pridobivanju VIROV za oblikovanje zbirk in zagotavljanje njihove 
dostopnosti glede na potrebe pedagoškega osebja in študentov;   

• vzpostavljanju PARTNERSTEV v okviru akademskih ustanov in z 
drugimi znanstvenimi knjižnicami v domačem in mednarodnem 
okolju, da bi - v dobrobit skupnosti, ki jim služijo - povečale 
uspešnost delovanja in učinkovitost izrabe virov. 

Sekcija nudi članom priložnost za: 

• udeležbo v mednarodnih razpravah, sodelovanju in raziskovanju; 
• delovanje v mednarodnem okolju in posredovanje pridobljenih znanj 

in izkušenj svojim sodelavcem; 
• spoznavanje različnih oblik in načinov zagotavljanja kakovostnih 

storitev visokošolskih in znanstvenih knjižnic;  
• razvijanje profesionalnih odnosov s kolegi po svetu.  

V okviru letnih konferenc IFLA sekcija vedno organizira obsežen program 
aktivnosti. S svojimi približno 500 člani pa predstavlja najbolj množično 
sekcijo IFLA.  

Člani prejemajo brezplačno: časopis IFLA (IFLA Journal),  imenik IFLA 
(IFLA Directory), polletne programe IFLA (IFLA Medium-Term 
Programme) ter predpise in pravilnike IFLA (IFLA Statutes and Rules of 
Procedure). Ostale publikacije IFLA so članom na voljo s 25-50% 
popustom. 
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Članstvo 

Pridružite se Sekciji za visokošolske in znanstvene knjižnice in se 
povežite s kolegi po vsem svetu. Včlanijo se lahko tako strokovna 
združenja in ustanove kot tudi posamezniki.  
Če želite dodatne informacije o včlanitvi v združenje IFLA in 
registraciji v Sekcijo za visokošolske in znanstvene knjižnice, 
izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite po pošti, telefaksu ali 
elektronski pošti na naslov: 

IFLA Headquarters 
Ms Kelly Moore, Membership Manager 
PO Box 95312, 2509 CH The Hague 
Netherlands 
Tel +31 70 3140884 
Fax +31 70 3834827 
E-mail: Membership@ifla.org 

Name/ime in priimek: 

Position/delovno mesto:  

Organization/organizacija: 

Address/naslov: 

Country/država: 

Telephone/telefon: 

Fax/faks: 

E-mail/e-pošta: 

Date/datum: 
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