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IFLANET ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ  

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІФЛА 

 

З 1994 р. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та 

закладів (ІФЛА) представлена у мережі Інтернет. Офіційний сайт 

федерації - IFLANET (http://www.ifla.org) – забезпечує незрівнянно 

ширший у порівнянні з традиційними джерелами інформації доступ 

до документації ІФЛА. 

У 1999 р. Виконавча рада ІФЛА офіційно визнала сайт 

IFLANET основним засобом електронної комунікації у межах 

федерації та архівом її офіційної онлайнової інформації та 

документації.  

Інформаційна інфраструктура IFLANET була створена у рамках 

однієї з Основних програм ІФЛА “Універсальна передача даних та 

телекомунікації” (УПДТ) з метою поліпшення зв’язку та обміну 

інформацією між штаб-квартирою ІФЛА, її членами та міжнародною 

бібліотечною спільнотою. Основне завдання, яке виконує сайт, 

полягає у забезпеченні цільової аудиторії повною, оперативною та 

зручною у користуванні інформацією про діяльність ІФЛА, про 

можливості і процедури взаємодії з нею. Крім того, за допомогою 

IFLANET федерація має можливість проводити електронні 

конференції між дискусійними, організаційними та робочими 

групами; розповсюджувати електронні бюлетені новин та електронні 

журнали; надавати віддалений доступ до електронних документів. 

Перші кроки по розвитку IFLANET були зроблені у 1994 р. із 

створенням служби ІФЛА-Л – переліку адрес електронної пошти 

Інтернет, яка на грудень 1995 р. мала 586 абонентів у 51 країні. 

У повному обсязі сайт ІФЛА почав функціонувати з березня 

1995 р. Спочатку його технічне забезпечення виконувалося фірмою 

Silver Platter. З серпня 1995 р. всі електронні комунікації та 

інформаційні служби ІФЛА підтримувалися Національною 

бібліотекою Канади. У 2002 р. успішно відбулося переведення веб-

сайту IFLANET з Національної бібліотеки Канади в Інститут науково-

технічної інформації у Франції (l’Institut de l’Scientifique et Technique 

(INIST) in Vandoeuvre-les-Nancy). Адреса сайту не змінилася. 

Сьогодні сайт є одним з найповніших джерел про ІФЛА, який 

надає актуальну та детальну інформацію про роботу всієї федерації та 
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окремих її підрозділів. З його допомогою можна отримати основні 

документи з історії створення ІФЛА, інформацію про її організаційну 

структуру, відомості про склад секцій та відділів, місця проведення та 

теми сесій, повні тексти матеріалів сесій та періодичних видань 

федерації тощо. Логічна концепція сайту дозволяє чітко визначити 

його сторінки з їх підпорядкованістю, концепцію навігації та основні 

пункти меню.  

Сайт представлено англійською мовою, проте багато матеріалів 

подаються у перекладах іншими робочими мовами федерації 

(іспанською, німецькою, російською, французькою).  

Дизайн сайту (графічний стиль, візуальна та кольорова 

концепції) витримані у загальних для сторінок всіх структурних 

підрозділів характеристиках (гарнітура та кегль шрифту, колір, 

логотип ІФЛА), які зберігають наступність по відношенню до 

традиційних видань федерації у паперовому форматі.  

Протягом короткого часу сайт став одним з найавторитетніших 

джерел з бібліотекознавства та інформатики. Успіх цього проекту 

ілюструється такими прикладами. У травні 1996 р. середня кількість 

щоденних запитів, з якими користувачі зверталися на IFLANET 

становила 1750, то у травні 2001 р. цей показник збільшився до 7959 

запитів.  

Згідно “IFLANET Policy and Procedures” структурні підрозділи 

федерації не мають права створювати власні незалежні сайти поза 

IFLANET. Така централізація дозволяє уникнути розпорошення у 

мережі Інтернет інформації, яка стосується ІФЛА; дотримуватися 

регулярного оновлення сайту та своєчасної й швидкої технічної 

підтримки; формувати архів онлайнових матеріалів; зберігати єдиний 

постійний “корпоративний імідж” федерації тощо. Таким чином, 

розміщуючи матеріали на сервері IFLANET, структурні підрозділи 

федерації мають можливість зосередити свої зусилля саме на 

змістовному наповненні своїх сторінок. 

За десять років існування IFLANET став широко відомий 

міжнародній бібліотечній спільноті як авторитетний портал 

бібліотечних ресурсів. Його створення сприяло поліпшенню 

спілкування між членами федерації, надало доступ до матеріалів 

ІФЛА широким колам бібліотечних працівників. 


