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Η IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών) είναι το κυρίαρχο διεθνές όργανο που 
αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης, αλλά και των 
χρηστών τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η παγκόσμια φωνή για τις βιβλιοθήκες και για το 
επάγγελμα της πληροφόρησης. 

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας το 1927, κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς 
συνεδρίου. Σήμερα αριθμεί περίπου 1.600 μέλη σε περίπου 150 χώρες του κόσμου. Τα γραφεία της 
φιλοξενούνται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας στη Χάγη (Koninklijke 
Bibliothek). 

Σκοπός 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της IFLA (άρθρο 2) η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητος, διεθνής, μη 
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί τα ενδιαφέροντα των ενώσεων 
βιβλιοθηκών, των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης, των βιβλιοθηκονόμων και των 
κοινοτήτων που εξυπηρετούν παγκοσμίως. 

Επίτευξη των στόχων της IFLA 
Η IFLA για να επιτύχει τον σκοπό της επιζητεί: 

1. να προωθεί υψηλά πρότυπα διακίνησης υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και 
επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και προσβασιμότητα, προστασία και συντήρηση της 
τεκμηριωμένης πολιτιστικής κληρονομιάς 

2. να ενθαρρύνει την ευρεία κατανόηση της αξίας και σπουδαιότητας υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης 

3. να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών παγκοσμίως. 

Στην επιδίωξη του σκοπού της η Ομοσπονδία βασίζεται στις ακόλουθες αξίες: 
• στην ενίσχυση των αρχών της ελευθερίας πρόσβασης στην πληροφορία, 
• στην πίστη ότι άνθρωποι, κοινότητες και οργανισμοί χρειάζονται παγκόσμια και ίση πρόσβαση 

στην πληροφόρηση 
• στη δέσμευση να παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη να εμπλέκονται στις δραστηριότητές της 

Ως διεθνής επαγγελματικός οργανισμός η Ομοσπονδία δεν συμμετέχει ή επεμβαίνει με κανένα τρόπο 
σε πολιτικές καμπάνιες για κανένα υποψήφιο. 

Λειτουργίες 
Οι λειτουργίες της IFLA επικεντρώνονται σε τρείς πυλώνες: 

1. Ο κοινωνικός πυλώνας: εστιάζεται στο ρόλο και στην επίδραση των βιβλιοθηκών και των 
υπηρεσιών πληροφόρησης στην κοινωνία και στα σχετικά θέματα που επιδρούν στο 
περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν παγκοσμίως. Αυτά τα θέματα κατευθύνονται από τα 
προγράμματα FAIFE, CLM, Blue Shield, World Summit on the Information Society (WSIS). 

2. Ο επαγγελματικός πυλώνας: εστιάζεται σε θέματα που καλύπτονται από τις βασικές 
δραστηριότητες ALP, ICADS, PAC, UNIMARC, μαζί με τους Τομείς (Divisions) και τα Τμήματα 
(Sections). Βασίζονται στον πυρήνα της επαγγελματικής πρακτικής και βοηθούν τις 
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βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης να εκπληρώσουν το σκοπό τους και να 
διαμορφώσουν απαντήσεις στις ανάγκες των πελατών, στο παγκόσμιο περιβάλλον που αλλάζει 
ραγδαία. 

3. Ο πυλώνας των μελών: περιλαμβάνει υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη, συνέδρια και 
εκδόσεις. Η IFLA εργάζεται μαζί με τα μέλη της για να γίνει πιο ζωντανή, ελκυστική και 
ωφέλιμη για τα μέλη της παγκοσμίως. 

Τα τμήματα είναι 48 και αφορούν όλα τα είδη βιβλιοθηκών και μεγάλες θεματικές ενότητες. 
Υπάγονται σε 8 τομείς: Γενικές Ερευνητικές Βιβλιοθήκες, Ειδικές Βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκες που 
υπηρετούν το γενικό κοινό, Βιβλιογραφικός έλεγχος, Συλλογές και υπηρεσίες, Διαχείριση και 
τεχνολογία, Εκπαίδευση και Έρευνα, Περιφερειακές Δραστηριότητες. 

Μέλη (άρθρο 4) 
Μέλη της IFLA αποτελούν ενώσεις βιβλιοθηκών, ιδρύματα και άτομα που ενισχύουν τους σκοπούς 
της Ομοσπονδίας και συμφωνούν με το καταστατικό, εθνικές ενώσεις βιβλιοθηκών, διεθνείς 
ενώσεις βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων, ιδρύματα δηλαδή βιβλιοθήκες όλων των ειδών, επίτιμα 
μέλη, όπως πρώην πρόεδροι της IFLA που έδειξαν διακεκριμένη υπηρεσία. 

Η IFLA συντηρείται από τις συνδρομές των μελών, οι οποίες κυμαίνονται ανάλογα με το είδος της 
ιδιότητας μέλους. Δέχεται δωρεές ή άλλες επιχορηγήσεις όταν αυτές δεν συγκρούονται με τους 
σκοπούς της. 

Διοίκηση 
Η Ομοσπονδία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 13) αποτελούμενο από τον 
Πρόεδρο, εκλεγμένα μέλη για διετή θητεία και τους προέδρους των επιστημονικών επιτροπών και 
τομέων. Στις εκλογές παίρνουν μέρος τα μέλη, τα οποία έχουν το δικαίωμα να υποδείξουν ως 
υποψηφίους και άτομα, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην IFLA ως μέλη. 

Η IFLA οργανώνει ετήσιο συνέδριο σε μία πόλη του κόσμου, η οποία αποφασίζεται ανά 
γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένα κριτήρια και προτεραιότητες. 

Δημοσιεύει το IFLA Journal, την ετήσια έκθεση και IFLA Publications series, IFLA series on 
bibliographic control, επαγγελματικές εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, ενημερωτικά δελτία κατά 
τομέα ή δραστηριότητα, κατευθυντήριες οδηγίες κ.λπ. 

Οι επίσημες γλώσσες είναι έξι: αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ρωσική και 
ισπανική, ενώ γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Έτσι στα ετήσια συνέδρια οι σύνεδροι μπορούν να 
δώσουν την ομιλία τους σε κάποια από τις γλώσσες αυτές με ταυτόχρονη μετάφραση. Διαθέτει 
πλούσιο και πρόσφατα ανακαινισμένα ιστότοπο. 

Ετήσια συνέδρια 
Το ετήσιο συνέδριο για το 2009 πραγραμτοποιήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 23 έως τις 27 
Αυγούστου 2009. 
Επόμενα προγραμματισμένα συνέδρια: Gotenborg, Sweden, 10-15 Αυγούστου 2010 και 
San Juan, Puerto Rico, 13-18 Αυγούστου 2011. 

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου αποφασίζεται η οργάνωση του τρίτου επόμενου 
συνεδρίου κατά γεωγραφική περιοχή. 

Πηγή: ιστοτόπος της IFLA http://www.ifla.org 
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