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Medlemskap 
 
For å melde seg inn i denne nye seksjonen, fyll ut 
ditt navn og adresse i skjemaet nedenfor og retur-
ner dette til: 
IFLA Headquarters, c/o Ms Cynthia Mouanda,  
Membership Manager, P.O. Box 95312, 
2509 CH The Hague, Netherlands.  
Fax: +31-70-3834827, 
E-mail: cynthia.mouanda@ifla.org   
 
 

 Ja! Jeg er allerede en IFLA medlem og vil 
gjerne melde meg inn i IFLA Genealogi og lo-
kal historie seksjonen! Vennligst registrer meg 
/ min institusjon. (dersom mine frie registre-
ringer allerede er oppbrukt, så vil jeg betale 
Eur 50 for denne ekstra seksjonen) 

 
 Jeg er ennnå ikke en IFLA medlem - Vennligst 

send meg et søknadskjema og mere informa-
sjon om IFLA. 
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Genealogi og Lokal Historie Seksjon 
 
Denne nye seksjonen av IFLA står for fremgangen 
av genealogi og lokal historie bibliotekvitenskap. 
 
Den stiller til rådighet et internasjonalt forum for fri 
utveksling av informasjon om resurser og tje-
nester. 
 
Den samarbeider med nasjonale og regionale sel-
skaper og foreninger for å oppmuntre og gi støtte 
til aktivitetene til genealogi og lokal historie biblio-
tekarer. 
 
Den virker til fremme for utdanning og profesjonell 
utvikling av spesialist bibliotekarer. 
 
Den oppmuntrer til formuleringen og implemente-
ringen av retningslinjer for genealogi og lokal hi-
storie protektor tjenester i biblioteker. 
 
Den støtter anstrengelsene til biblioteker og arki-
ver for å samle, konservere og forbedre adgangen 
til muntlige og dokumentare kilder gjennom tra-
diosjonelle media og via ny teknologi. 
 
 
Målsettinger 
 
Denne seksjonen har til hensikt å: 
 

Gi genealogi og lokal historie bibliotekarer en 
stemme i det internasjonale informasjons 
samfunnet. 
 
Tilby globalt nettverksamarbeid mellom gene-
alogi og lokal historie bibliotekarer og mellom 
bibliotek, arkiver og museer som hjelper ge-
nealogister og lokal historikere. 
 
Forbedre tradiosjonell og elektronisk genealo-
gi, og lokal historie referense tjenester. 
 
Fremme internasjonalt samarbeid i konserve-
ring, værn og spredning av genealogisk og lo-

kal historiske kilder. 
 
Aktivt ta opp interesser om privatrett i data-
sammenheng og som angår genealogi og lo-
kal historie tjenester. 
 
Fremme bruken av genealogi og lokal historie 
samlinger innenfor det bredere samfunn. 

 
 
Resurser 
 
Denne seksjonen utgir sine nyhetsbrev, referater 
fra foretningsmøter, strategiske planer, og innlegg 
fra de årlige møter på sin Web hjemmeside 
www.ifla.org/VII/s37/sgen.htm. 
 
Seksjonen driver en 'liistserv' diskusjonsgruppe for 
genealogi og lokal historie bibliotekarer på gen-
loc@infoserv.inist.fr.  Du er velkommen til å bidra 
og utveksle informasjon og ideer med internasjo-
nale kollegaer. 
 
 
 
 

IFLA  
www.ifla.org 
 
Det internasjonale forbund av bibliotek foreninger 
og institusjoner er en verdensomspennende, uav-
hengig organisasjon, skapt for å kunne gi bibliote-
karer rundt omkring i verden et forum for utveks-
ling av ideer, fremme av internasjonalt samarbeid, 
forskning og utvikling på alle felter av bibliotek 
virksomhet. 
 
IFLAs målsetting er 
• Fremme høy standard i anskaffelse og levering 

av bibliotek og informasjons tjenester. 
• Fremme den kontinuerlige utdanning av biblio-

tek personell. 
• Utvikle, opprettholde og fremme retningslinjer 

for bibliotek tjenester. 
 
IFLA har medlemmer over hele verden og organi-
sasjonen er strukturert i to typer enheter: 
• Åtte divisjoner med profesjonelle grupper av 

seksjoner, organisert etter type bibliotek og bib-
liotek virksomhet. 

• Seks kjerne programmer: 
• Advancement of Librarianship in the Third 

World (ALP) 
• Committee on Copyright and other Legal 

Matters (CLM) 
• Committee on Free Access to Information and 

Freedom of Expression (FAIFE) 
• IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic 

standards (ICABS) 
• Preservation and Conservation (PAC) 
• IFLA UNIMARC (UNIMARC) 

 
I tillegg til fordelene ved et medlemskap i seksjo-
nen, så mottar IFLA medlemmer gratis: 
• IFLA Journal 
• IFLA Directory 
• IFLA Annual Report 
• IFLA Statute and Rules of Procedure 
• Divisional and sectional newsletter 


