Information Literacy Section

Information Literacy Section bronnen:
•

De Alexandrië Proclamatie
Informatievaardigheden en een Leven Lang Leren
zijn de bakens van de informatiemaatschappij, die
de wegen naar ontwikkeling, voorspoed en vrijheid
verlichten.

•

•
(High-Level Colloquium on Information Literacy and
Lifelong Learning, Alexandria, 6-9 November 2005)
IFLA en Informatievaardigheden:
De voornaamste doelen van de Information
Literacy Section zijn het stimuleren van
internationale samenwerking, en leiderschap, het
bevorderen van activiteiten ten aanzien van
informatievaardigheden in alle soorten bibliotheken
en het nemen van het voortouw in de bevordering
van informatievaardigheden gerelateerd aan de
drie pijlers van IFLA: maatschappij, lidmaatschap
en beroep.
Bent u geïnteresseerd in het promoten van…
•
•

•
•

•

•

de rol van bibliotheken in de samenleving
het belang van informatievaardigheden voor
alle sectoren van de samenleving (zoals
studenten, ouders, opvoeders,
overheidsbeleidvormers, opleiding bestuurders,
business leaders)
lezen, diverse ‘geletterdheden’, en een Leven
Lang Leren
normen en standaarden voor
informatievaardigheden, handleidingen, en
‘best practices’
ontwikkeling, evaluatie en communicatie met
betrekking tot ‘best practices’ voor het
aanleren van informatievaardigheden
wereldwijd
kansen voor informatieprofessionals, en
anderen met verantwoordelijkheden voor
informatievaardigheden.

Als dat zo is, word dan lid van de Information
Literacy Section!
Neem deel aan een wereldwijde deling van
ideeën:
Bekijk de International Information Literacy
Resources Directory, een database die door
UNESCO gemaakt is voor IFLA. U vindt materiaal
over informatievaardigheden uit alle delen van de
wereld. Doe mee, met andere bibliothecarissen,
opvoeders en informatieprofessionals, door
materiaal over informatievaardigheden toe te
voegen. Op dit moment zijn er ongeveer 500
bijdragen uit bijna 40 landen.
http://www.infolitglobal.info/

Documenten waaronder: Guidelines for
Information Literacy Assessment
Discussion List: een forum voor de
internationale bibliotheek- en
onderwijsgemeenschap om te discussiëren en
het delen van ideeën, ervaringen en
documenten. InfoL-L infolite-l@infoserv.inst.fr
Newsletters: levert actuele informatie over
activiteiten en inspanningen in verschillende
delen van de wereld.

Voor meer informatie over de resultaten,
activiteiten, leden van de Standing Committee en
‘Officers’, bezoek de IL Section website :
http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm
Of neem contact op met Sylvie Chevillotte,
“Chair”. Sylvie.chevillotte@aol.com
Antonio Calderon, “Secretary”.
acalderon@buc.ucm.es
Albert Boekhorst, “Information Officer”.
A.K.Boekhorst@uva.nl
Hoe wordt u lid van de Information Literacy
Section:
Word lid van IFLA en geef u op voor de
Information Literacy Section. Het lidmaatschap
van IFLA staat open voort verenigingen en
instellingen; ‘affiliation’ staat open voor individuen.
Het IFLA lidmaatschap stelt je in staat:
•
U te verbinden met IFLA’s wereldwijde netwerk
van bibliotheek en informatieprofessionals
•
Deel te nemen in een of meer van de 45 IFLA
‘professional groups’ die gespecialiseerd zijn in
diverse gebieden van bibliotheek activiteiten
en informatiediensten
•
Een gratis abonnement op de nieuwsbrief van
de sectie(s) waar u lid van wordt
•
Uw professionele vaardigheden te vergroten
door middel van workshops, seminars en
poster sessions op IFLA’s jaarlijkse
conferenties
•
Uw inzichten, zorgen en expertise te delen met
andere bibliotheek professionals,
informatiewetenschappers en organisaties in
het werkveld, en omgekeerd, leren van de
ervaringen van anderen
http://www.ifla.org/III/members/index.htm
Voor meer informatie over het lidmaatschap
van IFLA en de Information Literacy Section :
IFLA Headquarters
Membership Manager
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague Netherlands
Tel: +31-70-3140884
Fax: +31-70-3834827
e-mail: ifla@ifla.org
http://www.ifla.org

