
IFLA biedri

Iedvesmo, iesaisti, 
iespējo, vieno!



IFLA: bibliotēku globālā balss

Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International 

Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) ir unikāla 

organizācija. Pateicoties tās biedru skaitam, misijas vērienam, kā arī spējai 

iedvesmot, iesaistīt, iespējot un vienot, tai ir īpaša loma globālajā bibliotēku 

nozarē.

IFLA darbojas, pārstāvot bibliotēkas gan pasaules mērogā, gan bibliotēku 

asociāciju, institūciju un indivīdu līmenī, stiprinot iespējas pārstāvēt nozares 

intereses un sniegt tādus bibliotēku un informācijas pakalpojumus, kas uzlabo 

cilvēku dzīvi.

Tas tiek veikts kopīgiem spēkiem, apvienojot izcilākās zināšanas bibliotēku 

nozarē, ko pārstāv 1200 brīvprātīgie biedri, kuri piedalās IFLA profesionālajās 

grupās, īpaša komanda IFLA galvenajā birojā, kā arī reģionālo biroju un valodu 

centru tīkls, kas ļauj darboties septiņās valodās.

Pievienojieties mūsu ekspertu tīklam!

270
Ziemeļamerika

74
Latīņamerika 

un Karību jūras 
reģions

101
Āfrika

599
Eiropa 289

Āzija un 
Okeānija

IFLA biedri pa reģioniem. Skaitļi ietver visas biedru kategorijas.



Plašāka informācija par kategorijām un izmaksām pieejama vietnē

www.ifla.org/membership vai arī rakstiet: membership@ifla.org

Pievienoties ir viegli:  aizpildiet tiešsaistes veidlapu šeit: 

www.ifla.org/membership/newmembers un maksājiet ar bankas pārskaitījumu, 

kredītkarti vai UNESCO kuponiem.

Sazināšanās

Biedri var piekļūt mūsu tiešsaistes pakalpojumu portālam, lai atjauninātu 

kontaktinformāciju un veiktu samaksu. Reģistrējieties IFLA-L vēstkopai, lai 

saņemtu jaunumus un paziņojumus par aktivitātēm visā pasaulē, vai arī lai 

iesaistītos kādā no mūsu profesionālajām vienībām!

Dalības maksa 2020. gadā

Kategorija Grupa 
12

Grupa 
22

Grupa 
32

Brīvā 
sekcija/-s

Balsis

Starptautiskās asociācijas 615 462 282 4 5

Nacionālās asociācijas Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu precīzu dalības 
maksu

Citas asociācijas 615 462 282 2 2

Asociāciju biedri 69 69 69 - -

Institūcijas 545 483 225 2 1

Institūciju apakšvienības 276 236 128 1 -

Vienas personas bibliotēku 
centri

276 236 128 1 -

Skolu bibliotēkas 276 236 128 1 -

Individuālie biedri 77 77 77 1 -

Studenti 51 51 51 1 -

Jaunie absolventi 77 77 77 1 -

Bez atalgota darba esoši 
biedri

51 51 51 1 -

     
Papildu sekcijas 62
Apkalpošanas maksa 18

1 Dalības maksa parādīta EUR, kas ir IFLA galvenā biroja vietējā valūta.
2 IFLA nosaka dalības maksu, pamatojoties uz valsti un UNESCO novērtējuma skalu.
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Kādas priekšrocības sniedz dalība

Asociācijām 
un 

institūcijām

Individuālajiem 
biedriem

Tiem, kas nav 
biedri

Atlaides reģistrācijai uz 
ģenerālkonferenci

✔ ✔ ✘

Sekcijas bezmaksas reģistrācija ✔ ✔ ✘

IFLA gada pārskata bezmaksas 
kopija

✔ ✔ ✘

IFLA žurnāla bezmaksas 
abonēšana

✔ ✔ ✘

IFLA publikāciju atlaides ✔ ✔ ✘

Iespēja izvirzīt kandidātus 
profesionālo vienību vēlēšanām

✔ ✔ ✘

Iespēja apmeklēt īpašo interešu 
pasākumus par zemāku maksu

✔ ✔ ✘

Balsstiesības galvenajos 
jautājumos!

✔ ✘ ✘

Balsstiesības IFLA vēlēšanās ✔ ✘ ✘

Piekļuve IFLA vēstkopām ✔ ✔ ✔

Vēlaties uzzināt vairāk?
Apmeklējiet: ifla.org/membership vai rakstiet: membership@ifla.org

IFLA Headquarters

P.O. Box 95312 
2509CH Den Haag 
The Netherlands

Tel  +31 70 3140884
Fax  +31 70 3834827
E-mail  ifla@ifla.org

ifla.org 

 + Papildus sekcijām var pievienoties, maksājot 62 eiro par sekciju

 + Pirmajā dalības gadā netiek iekasēta apkalpošanas maksa

 + Bezmaksas reģistrācija reģionālajā nodaļā biedriem no Āfrikas, 

Āzijas un Okeānijas vai Latīņamerikas un Karību jūras reģiona

 + Visām biedrībām: bezmaksas reģistrācija Bibliotēku asociāciju 

vadības sekcijā

 + Samazināta maksa: individuālajiem biedriem, studentiem un 

pensionāriem


