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Vizyonumuz, okuryazar, bilgili ve 
katılımcı toplumları güçlendiren 

güçlü ve birleşmiş kütüphanelerdir. 

Biz IFLA’yız. 

 

İLHAM VERME 

BİRLEŞTİRME 

OLANAK SUNMA  

İLETIŞİM  

KURMA 



Giriş: Kütüphanelerin 
Küresel Sesi 
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu benzersizdir. Üyelerinin 

etki alanı, misyonunun kapsayıcılığı ve ilham verme, birleştirme, olanak sunma ve 

iletişim kurma yetenekleri sayesinde, küresel kütüphanecilik alanında özel bir role 

sahiptir. 

IFLA, hem kütüphaneleri dünya sahnesinde temsil etmek hem de üye derneklerimizin, 

kurumlarımızın ve bireylerin yaşamlarını iyileştiren kütüphane ve bilgi hizmetlerini 

savunma ve sunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. 

Bunu, kütüphanecilik alanındaki en büyük uzman ekibi – IFLA'nın profesyonel 

birimlerinde yer alan 1200 gönüllü üye – yanı sıra IFLA Genel Merkezinde bulunan 

özverili özel bir ekip ve yedi dilde faaliyet göstermesini sağlayan bölge ofisleri ve dil 

merkezleri ağını bir araya getirerek yapmaktadır. 

 

Stratejimiz: Gelecek İçin Bir Yol Haritası 
Bu belge, IFLA’nın vizyondan stratejiye ve sonunda eyleme dönüşen yolculuğunda 

bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu, Mart 2017'de başlatılan çok kapsamlı 

bir sürecin (IFLA Küresel Vizyonu) sonucudur. 

Bu vizyon, 190'dan fazla ülkeden on binlerce kütüphane ve bilgi bilimciyi 

kütüphanecilik alanının güçlü yönleri ve fırsatları hakkında görüş alışverişi için bir 

araya getirerek enerji vermiş ve bu da strateji için yol gösterici olmuştur. 

Bu temelde, IFLA'nın mesleki birimleri ve Yönetim Kurulu, Genel Merkez ekibi ile 

birlikte gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda IFLA'nın mevcut güçlü yönlerini ve 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan bağlılığını değerlendirerek 

bu belgeyi geliştirmiştir. Bu belge, 12 Nisan 2019 tarihinde IFLA Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanmıştır. 

 

Yapı: Eylemler İçin Bir Çerçeve  
IFLA Stratejisi 2019-24, kütüphanecilik alanı için kütüphanecilik alanı tarafından 

hazırlanan bir belgedir. 

Sadece IFLA'nın kendi mesleki birimleri, merkezi ve bölgesel ve dil ofisleri için değil, 

aynı zamanda üyelerimiz ve bir bütün olarak kütüphanecilik alanı için de bir dayanak 

noktası olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu belge, çalışmalarımızda yeni bir enerji ve yeni 

bir uyum sağlaması için hızlandırıcı görevi görecektir. 

Stratejik Yönergelerimiz, misyonumuzu yerine getirmede dört odak noktasını 

vurgulamaktadır: 

1. Kütüphanelerin küresel sesini güçlendirme 

2. Mesleki uygulamaya ilham verme ve geliştirme 

3. Bağlantı kurma ve alanı güçlendirme 

4. Kuruluşumuzu en iyi hale getirme 

Stratejik yönergelerin her birinde yer alan dört Anahtar Girişim, alanımızı güçlendirerek 

vizyonumuza ulaşmak için eylemler geliştirebileceğimiz bir çerçeve sunmaktadır. 



Vizyonumuz 
Okuryazar, bilgili ve katılımcı toplumları güçlendiren güçlü ve birleşmiş 
kütüphaneler 

 

Misyonumuz 
Küresel kütüphanecilik alanına ilham verme, birleştirme, olanak 

sunma ve iletişim kurma  

Değerlerimiz 
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde yer alan bilgi, fikir, hayal gücü 

ve ifade özgürlüğüne dayalı eserler için erişim özgürlüğü ilkelerine verilen destek 

• İnsanların, toplulukların ve kuruluşların sosyal, eğitimsel, kültürel, demokratik ve 

ekonomik refahları için bilgiye, fikirlere ve hayal gücüne evrensel ve eşit erişime 

ihtiyaç duyduğu inanç 

• Yüksek kaliteli kütüphane ve bilgi hizmetlerinin sunulmasının bu erişimin 

sağlanmasına yardımcı olduğuna dair kanaat 

• Tüm Federasyon Üyelerinin vatandaşlık, engellilik, etnik köken, cinsiyet, coğrafi 

konum, dil, siyasi görüş, ırk veya din ayrımı olmadan faaliyetlere katılmalarını ve 

bunlardan faydalanmalarını sağlama konusunda taahhüt 

 

Eylem Çağrısı 
Bu Strateji, küresel kütüphaneciliğin fikir ve enerjisi ile oluşturulmuştur. 

Bu bir dönüm noktasıdır, bir varış noktası değildir. Herkesin geleceğimizi oluşturmada 

rolü olduğu düşüncesinden yola çıkarak, bu strateji sadece okunacak değil, aynı 

zamanda kullanılacak bir belgedir. Bu belgenin başarısı bizim başarımız olacaktır, ancak 

bu her birimizin kendi rolünü yerine getirmesine bağlıdır. 

Bu nedenle, dört Stratejik Yönerge ve on altı Anahtar Girişim, alanımızı dönüştürmek ve 

vizyonumuzu gerçekleştirmek için bireysel anlamda gerekli milyonlarca eylemi içermese 

de, binlercesi için bir çerçeve niteliğindedir. 

Stratejinin amaçlarına hem bireysel hem de toplu anlamda katkıda bulunabileceğiniz 

eylemler hakkında düşünmenizi istiyoruz. Mesajınızı paylaşmak ve ilham aldığınız gibi 

başkalarına ilham vermek ve ilgilerini çekmek için ne yapabilirsiniz? 

Eylemlerinizi paylaşın, bağlantılarınızı kurun ve gelişmeleri herkese duyurun. 

Hep birlikte, okuryazar, bilgili ve katılımcı toplulukları oluşturan sağlam ve birleşmiş bir 

kütüphanecilik alanı oluşturabiliriz. 

 

Biz IFLA’yız. 



STRATEJİK YÖNERGE 1 

KÜTÜPHANELERİN KÜRESEL 
SESİNİ GÜÇLENDİRME 

 

 

Alanın tamamının önceliklerini dinliyor ve anlıyoruz; kütüphaneleri ve onların değerlerini 
küresel ve bölgesel düzeyde savunmak için mesajı yayıyoruz. Kütüphanelerin kalkınmadaki 
kritik önemini güvence altına alarak ilgili politikalar hakkında anlayış, güven ve yetki ile 
konuşuyoruz. Uluslararası organizasyon ve toplantılarda değerli bir ortak olarak güçlü bir temsil 
sağlamaktayız. 

 

ANAHTAR GİRİŞİMLER 

1.1 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada kütüphanelerin gücünü 

gösterme  

Etkili kütüphane savunuculuğunun temeli olarak, kütüphanelerin gelişimin tüm 

boyutlarındaki katkısını dış kitlelere gösteren yüksek kalitede ve etkide araçlar 

üreteceğiz. 

 

1.2 Uluslararası organizasyonlarda ve toplantılarda değerli bir ortak olarak 

güçlü bir temsil sağlama 

Kanun, kılavuz ve düzenlemelere şekil verebilmek için uluslararası kilit kuruluşlarla olan 

bağlantılarımızı güçlendireceğiz. Stratejik ve uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek, önemli 

bir paydaş olarak saygınlığımızı sağlayacağız. 

1.3 Çalışma alanlarına yönelik en önemli yasal ve finansal güçlükleri 

belirlemek ve savunuculuğunu yapmak için kütüphane dernekleri ve 

kütüphaneler ile birlikte çalışma 
Üyelerle yakın işbirliği yaparak, okuryazarlık, öğrenme, yorumlama, inovasyon, bilgiye ve 

kültürel mirasa erişim dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeyde öncelikli alanlarda 

savunuculuk desteği sağlama anlayışımızı ve yeteneğimizi güçlendireceğiz. Bunu 

doğrudan katılım, rehberlik ve yüksek kaliteli savunuculuk materyalleriyle sağlayacağız. 

1.4 Kamuoyu oluşturma ve düşünce özgürlüğü ve insan hakları da dâhil açık 

erişim ve kütüphane değerleri üzerinde tartışma 

Açık erişimi ve çalışma alanımızın daha geniş boyuttaki değerlerini desteklemek için 

pratik ve entelektüel liderlik sağlayacağız. Kütüphanelerin “entelektüel özgürlük 

şampiyonları” olarak rolünün anlaşılmasını, düşünmeyi teşvik etmeyi, eylemi 

koordine etmeyi ve dışarıdan savunmayı hedefliyoruz. 



STRATEJİK YÖNERGE 2 

MESLEKİ UYGULAMALARA 
İLHAM VERME VE 
GELİŞTİRME 

 

 

Gelecek düşüncesi ile yeni ve gelecek vaat eden yaklaşımları teşvik ederek mesleğe ilham 
veriyoruz. Standartlar, kurallar ve iyi uygulamalar ile kütüphanelerin gelişimini sağlıyoruz. 
Toplumu teşvik etmek, ortak eylemi kolaylaştırmak ve yenilikçi program ve eylemleri 
desteklemek için gerekli araç ve kaynakları sağlıyoruz. Geleneksel, tarihsel, yerel ve çağdaş 
türler dâhil olmak üzere, dünya kültürel mirasını tüm çeşitleriyle korumak, güçlendirmek ve 
yükseltmek için çalışıyoruz. 

 

ANAHTAR GİRİŞİMLER 

2.1 Mesleğe ilham veren temel kaynakları ve materyalleri üretme, iletme ve 

yayma 

Güvenilir ve özgün araştırma ile kütüphane ve bilgi bilim ile ilgili kaynaklar için bir merkez 

olma pozisyonumuzu pekiştireceğiz. Kütüphaneleri düşünmek için gerekli temeli sağlayan 

güncel veriler, anlayışlar ve yenilikçi fikirler ile yeniliği hızlandıran önemli raporlar 

sunacağız. 

2.2 Kütüphaneleri bir araya getirmek ve canlandırmak için düzenli olarak 

kampanyalar yürütme, bilgi ve diğer iletişim materyallerini sağlama  

İletişim ağımız ile mevcut yapılara ve davranışlara meydan okuyan ve kütüphanelere 

küresel olarak harekete geçecek anlayışı, coşku ve araçları veren, meslekte aktif bir 

zihniyet sağlayacağız. 

2.3 En iyi profesyonel uygulamayı destekleyen standartlar, yönergeler ve 

diğer materyalleri geliştirme  

En fazla temsile sahip küresel kütüphane organizasyonu olarak, her yerde, her türdeki 

kütüphanelerin uygulamasını iyileştirmesi ve değişen bir dünyaya adapte olmasına, yeni 

teknolojilere ayak uydurmasına ve benimsenmesine, kullanıcı beklentilerinin 

karşılanmasına izin veren standartlar, kılavuzlar ve diğer belgeler geliştireceğiz. 

2.4 Kütüphanelerin çalışmalarını destekleyen araçları ve alt yapıyı sağlama 

Hizmetlerin ve kütüphane görevlerinin etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunan, 

IFLA’nın sahip olduğu güçlü noktaları vurgulayan iyi tasarlanmış pratik araç ve platformlar 

sayesinde, mesleğin dünya çapındaki çalışmalarını destekleyeceğiz. 



STRATEJİK YÖNERGE 3 

BAĞLANTI KURMA VE ALANI 
GÜÇLENDİRME 

 

 

Diyalog ve eylem için bir merkeziz. Hiçbir kütüphanecinin geride bırakılmadığı gerçek bir 
işbirliği ruhuna sahip, birlik halinde hareket eden kütüphanecilik alanının merkeziyiz. 
Tutkuları birleştirir, platformlar sunar ve her seviyede yenilikçilik, öğrenme ve mesleki gelişim 
sağlarız. Bu sayede mevcut zorluklara ve fırsatlara cevap veriyoruz ve kütüphane alanını 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli hizmetler sunmak ve okuryazarlık, yenilikçilik, 
mirasın korunması ve tüm kullanıcıların bilgiye erişimini sağlamak için güçlendiriyoruz. 

 

ANAHTAR GİRİŞİMLER 

3.1 Yüz yüze ağ oluşturma ve öğrenme için mükemmel fırsatlar sağlama 

Fiziksel toplantıların potansiyelini kütüphane alanını birleştirmek ve işbirliğinin önündeki 

engelleri ortadan kaldırmak, yeni anlayış ve bilgilere erişim sağlamak ve fikirlerin 

paylaşımını teşvik etmek için potansiyel olarak en üst seviyeye çıkaracağız. 

3.2 Sanal ağ ve bağlantıları destekleme 

Her kütüphanecinin küresel bir faaliyete katılmasını ve bağ kurmasını sağlayan sanal ağlar 

aracılığıyla kütüphane alanında sürekli işbirliği ruhu geliştireceğiz. 

3.3 Kütüphaneciliği ulusal ve bölgesel düzeyde güçlendirme 

Her seviyede kütüphane derneklerini, kurumlarını ve ağlarını güçlendirerek bölgesel 

ve ulusal özelliklere ve gereksinimlere göre uyarlanmış eylemler sunma kapasitesini 

geliştireceğiz. 

3.4 Hedef odaklı öğrenme ve profesyonel gelişim sağlama 

Mevcut uygulamaları güncelleyen çeşitli öğrenme fırsatları sunacağız. Toplumsal katılımı 

ve değerlendirmeyi yürütebilmek için kapasitemizi geliştireceğiz, her kütüphaneciyi bir 

savunucu yapacağız, geleceğin liderlerini yetiştireceğiz ve onlarla iletişim kuracağız. 

 

 



STRATEJİK YÖNERGE 4 

KURULUŞUMUZU 
EN İYİ HALE 
GETİRME 

 

 

Şimdiki ve gelecekteki görevlerimizi yerine getirme kabiliyetimizi en üst 
seviyeye çıkartıyoruz. Uzun vadede sürekli istikrar ve sürdürülebilirlik için 
iddialı ama gerçekçi planlar hazırlıyoruz. Bunun anahtarı, üye sayımızı artırma 
ve çeşitlendirme, bölgesel varlığımızı güçlendirme, etkin profesyonel bir yapı 
ve çeşitli gönüllülük olanakları aracılığıyla üyeleri aktif bir şekilde bir araya 
getirmektir. Görünürlüğümüzü artıracağız. Verimli, etkili ve yenilikçi hizmetler 
ile destek sağlayacağız. 

 

ANAHTAR GİRİŞİMLER 

4.1 Organizasyonun uzun vadeli finansal devamlılığını ve istikrarını 

geliştirme 

Potansiyel ortaklıklar ve yeni fırsatları yakalama kapasitesine dayanan uzun vadeli 

sürdürülebilirlik için finansal stratejiler ve seçenekler geliştirerek geleceği planlayacağız. 

4.2 İnsan kaynaklarımızı ve ağlarımızı etkin bir şekilde harekete geçirme 

Tüm çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeye çıkaracağız ve dinamik birimler ve 

yapılar, yüksek performans gösteren bir genel merkez ekibi, etkili bölgesel ofisler, dil 

merkezleri ve çekici ve çeşitli gönüllülük fırsatları aracılığıyla değişimi ve yeniliği 

teşvik edeceğiz. 

4.3 Üyeliğimizi artırmak, çeşitlendirmek ve katılımını sağlamak 

En fazla temsil sayısına sahip küresel kütüphane organizasyonu olarak; çeşitliliği, katılımı ve 

hareketi teşvik eden bir üyelik stratejisi ile konumumuzu pekiştireceğiz. Üyelerinin 

beklentilerini dinleyen ve yanıtlayan bir organizasyon olarak tanınıyoruz. 

4.4 Mükemmel ve yenilikçi iletişim yoluyla görünürlüğümüzü artırma 

Küresel kütüphane ve bilgi topluluğunun ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yüksek 

kaliteli, yüksek etkili ve etkili iletişim sağlamak için markamızı ve becerilerimizi 

güçlendireceğiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stratejimizin geliştirilmesinin anahtarısınız –  

ve başarısının da anahtarı sizsiniz. 

Harekete geçin! 
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