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Para mais informação sobre esta
Seção entrar em contato com:
Ruth Hedegaard, Presidente
Frederikshavn City Archives
E-mail: rhe@stofanet.dk

Russell S. Lynch, Secretária
Family History Library
E-mail: lynchrs@familysearch.org

Janice McFarlane, Tesoureiro
Biblioteca Nacional da Escócia
E-mail : j.mcfarlane@nls.uk

Janet Tomkins,Coordinador da Informação
Vancouver Public Library
E-mail: janettom@vpl.ca

Sócio
Para ser membro desta nova Seção, preencher o
seu nome e endereço aqui em baixo e retornar
este formulário a:
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
 Sim, eu já sou sócio da IFLA e desejo ser sócio da Sociedade de Genealogia e História
Local. Favor de registrar eu/minha instituição.
Se as minhas registrações gratis já forem usadas, vou pagar EUR 50 para incluir esta
Seção também.
 Eu não sou membro da IFLA ainda. Favor de
mandar para mim o formulário de aplicação
como também mais informações sobre a
IFLA.
Nome: __________________________________
Código de Membro:*_______________________

Elizabeth Melrose, Editor
York, England
E-mail: elizabeth.melrose@btinternet.com

Endereço:________________________________
________________________________________
________________________________________
Tel: ____________________________________
Fax: ____________________________________
E-mail: __________________________________

* Para as associações e instituições, o
membro representante deve mandar esta
aplicação.
Junho 2008
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SEÇÃO DE GENEALOGIA
E HISTÓRIA LOCAL

Seção de Genealogia e História Local
Esta Seção da IFLA promove o avançamento bibliotecário da genealogia e da história local.
Ela cria um foro internacional para o livre intercâmbio de informações sobre os recursos e
serviços existentes.
Ela trabalha com as associações nacionais e
também regionais e sociedades para animar e
apoiar as atividades da genealogia como também
das bibliotecas de história local.
Ela promove a educação e desenvolvimento profissional dos bibliotecários.
Ela ajuda na formulação e na implimentação de
normas para os centros de serviços das bibliotécas de genealogia e de história local.
Ela da apoio aos esforços de bibliotecas, arquivos
e museus para juntar, preservar e melhorar a acessibilidade às fontes de informação orais, e documentos através dos meios tradicionais como
também de novas técnologias.

Metas
O propósito desta Seção é:
Servir como uma voz para os bibliotecários de
genealogia e de história local na comunidade
de informação internacional.
Facilitar a comunicação global entre os bibliotecários da genealogia e da história local,
assim como também entre bibliotecas, arquivos e museus, dando serviço aos genealogistas e bibliotecários.
Melhorar os serviços tradicionais e electrónicos de genealogia e da história local.

Promover a cooperação internacional na preservação, conservação e disseminação das
fontes genealógicas e da história local.
Encarar as preocupações sobre a prividade
de dados que afetam os serviços de
genealogia e da história local.
Promover o uso de colleções genealógicas e
da história local pela comunidade maior.

Recursos
A Seção publica o seu jornal, as anotações das
reuniões, planos estratégicos e os papéis apresentados nas reuniões anuais no internet em:
www.ifla.org/VII/s37/sgen.htm.
A Seção tem no internet um grupo de conversar
para os bibliotecários da genealogia e da história
local em:
genloc@infoserv.inist.fr. Sejam bemvindos contribuir e também ganhar informações e idéas
desta maneira.

IFLA
www.ifla.org
A IFLA (Federação Internacional de Associações
e Instituições Bibliotecárias) é uma organização
independente e mundial criada para fornecer aos
bibliotecários um foro de comunicação, ou intercâmbio de idéias enquanto promovendo a cooperação internacional e os estudos e desenvolvimento das atividades de bibliotecas.
As finalidades da IFLA são:
• Promover normal altas para os serviços de informação e de bibliotecas.
• Educar mais ainda o pessoal das bibliotecas.
• Desenvolver, manter e promover normas altas
para os serviços bibliotecários.
A IFLA tem membros no mundo inteiro, e a
organização tem duas partes:
• Oito divisões com grupos profissionais de sessões, organizados por tipos de bibliotecas e atividades.
• Seis programas especiais:
• 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)
Além dos benefícios adqueridos do sócio na Seção, os membros recebem gratuitamente o seguinte:
• IFLA Journal
• IFLA Directory
• IFLA Annual Report

