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MEDLEMSANSÖKAN 

Om du är intresserad av arbetet i Sektionen för 
Mångkulturell Biblioteksservice: Bli medlem i 
IFLA och registrera dig som medlem i Sektionen. 
IFLA-medlemskap är öppet för föreningar, institu
tioner och enskilda. 

För mer information om medlemskap, besök 
IFLA:s hemsida, eller fyll i formuläret och maila 
eller faxa till: 
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C/o Membership Manager 

P.O. Box 95312 

2509 CH The Hague, Netherlands 
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SEKTIONEN FÖR 

MÅNGKULTURELL 
BIBLIOTEKSSERVICE 

IFLA-sektionen för mångkulturell biblioteks
service utgör ett aktivt forum för bibliotek och 
organisationer som sysslar med tillgången på och 
utvecklingen av biblioteksservice anpassad för 
att möta behoven i ett samhälle som bygger på 
mångfald i kulturellt, etniskt och språkligt 
hänseende. 

Sektionens främsta uppgift är stärka uppfatt
ningen att varje individ i vårt globala samhälle 
ska ha tillgång till ett fullständigt utbud av 
biblioteks- och informationstjänster. För att 
åstadkomma detta arbetar sektionen med folk
bibliotek, organisationer, biblioteksföretag och 
statliga bibliotek i alla länder, som tillhanda
håller mångkulturell biblioteksservice, eller 
överväger att göra det, genom att främja och 
sprida arbetsmetoder, frågeställningar, nya 
trender och intressanta projekt. 

Sektionens nyhetsbrev utkommer två gånger per 
år, och informerar medlemmarna om aktiviteter, 
konferenser och relevanta utvecklingstendenser 
inom flerspråkig och mångkulturell service. 
Årliga workshops och seminarier, som avhålls 
under IFLA:s världsomspännande biblioteks
och informationskongress, handlar om frågor 
och teman kring utvecklingen av och stödet till 
mångkulturellt biblioteksarbete. 

Information om Sektionens projekt, publikatio
ner, workshops, konferenser och kommitte
möten finns tillgänglig på IFLANET på 
http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm 

VÅRA MÅL… 

� tillhandahålla ett internationellt forum för 
ett fritt informationsutbyte om utvecklingen 
av flerspråkig och mångkulturell service 

� förespråka likvärdig tillgång till ny informa
tionsteknologi för språkliga minoriteter 

� arbeta för integrering av mångkulturell och 
flerspråkig service i den löpande biblioteks
verksamheten 

� främja forskning och stödja publikationer 
om mångkulturell biblioteksverksamhet 

� samarbeta med andra aktörer på biblioteks
området, såsom företag och enskilda och stat
liga organisationer, för att utveckla service 
och stöd till mångkulturella befolknings
grupper i alla länder 

� förespråka en kultur- och utbildningspolitik 
som är utformad för att bekämpa analfabe
tism och för att stödja läsning i alla länder 

ANSLUT DIG TILL OSS… 

� för att bidra till utvecklingen av biblioteka
riens profession genom ett öppet internatio
nellt idéutbyte 

� för att dela dina specialkunskaper och ditt 
nätverk med kollegor vid konferenser och 
andra möten 

� för att delta i internationella ansträngningar 
att främja mångkulturell biblioteksservice 

OM IFLA 

IFLA, The International Federation of Library 
Associations and Institutions, är en oberoende, icke
statlig, världsomspännande organisation. Genom 
dess globala nätverk bestående av informations
specialister från alla bibliotekssektorer, tillhanda
håller IFLA ett forum för idéutbyte för sina med
lemmar; man främjar internationellt samarbete, 
forskning och biblioteksutveckling inom alla områ
den av biblioteksverksamhet och informationsservice. 

Grundad i Edinburg, Skottland år 1927, 
som en icke-kommersiell organisation, är IFLA det 
ledande internationella organet, som representerar 
de intressen som finns inom biblioteks- och infor
mationsområdet och dess brukare. Organisationen 
ger global röst åt biblioteks- och informations
professionen. 

IFLA är ett av medlem genom vilket biblio
tek, informationscentraler och yrkesaktiva över 
hela världen kan formulera sina mål, utöva sitt 
inflytande som grupp, försvara sina intressen och 
finna lösningar på globala problem. 

IFLA som oberoende icke-statlig organisat
ion syftar till att: 

� främja en hög standard på biblioteks- och 
informationstjänster 

� uppmuntra och sprida förståelse för värdet av 
god biblioteks- och informationsservice 

� representera sina medlemmars intressen över 
hela världen 

IFLA:s syften, mål och program kan endast upp
fyllas genom samarbete och aktivt engagemang hos 
dess medlemmar och anslutna. För närvarande är 
det 1700 organisationer, institutioner och enskilda, 
verksamma i vitt skilda kulturella miljöer, som 
arbetar tillsammans för att främja Federationens 
mål och stödja bibliotekarieyrket på global nivå. 
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