
 
IATUL 

 
International Association of University Libraries (dawniej International Association of 
Technical University Libraries), Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek 
Uniwersyteckich. 
 
Stowarzyszenie powstało w 1955 r. w Düsseldorfie, Niemcy. Jako międzynarodowa, 
pozarządowa organizacja stanowić miało forum dla wymiany doświadczeń. Przedmiotem 
zainteresowania są dla IATUL w znaczącej mierze zagadnienia informacji naukowej i 
usługi dla użytkowników. Od 2014 r. do stowarzyszenia przystąpić mogą nie tylko biblioteki 
politechnik, ale także uniwersytetów o innym niż techniczny profilu.  
 
Wśród swoich celów statutowych IATUL wymienia:  

— rozwój standardów bibliotecznych; 
— publikowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych; 
— organizację zaawansowanych kursów dokształcających; 
— informowanie członków o prognozowanych trendach w bibliotekach 

 uniwersyteckich; 
— publikowanie „przewodników po dobrych praktykach”; 
— prezentowanie środowiska, występowanie w jego imieniu; 
— współpraca z organizacjami o podobnym profilu; 
— wyznaczanie planu strategicznego swojej działalności. 

 
Formy aktywności IATUL:  

— specjalne grupy zadaniowe mają w założeniu przedstawiać wyniki swojej pracy  na 
dorocznej konferencji. Obecnie jest to grupa Information Literacy Special  Interest 
Group;  

— inicjatywa bibliotek partnerskich; 
— International Study Programme – IATUL dysponuje środkami na sfinansowanie 
 indywidualnej wizyty studyjnej dla bibliotek członkowskich; 
— seminaria, warsztaty; 
— doroczna konferencja. 

 
Członkostwo w IATUL  
Do stowarzyszenia należeć mogą biblioteki uniwersyteckie z całego świata. Ich 
reprezentantami są kierownicy i dyrektorzy tych instytucji. Członkiem zostać również mogą 
stowarzyszenia i firmy świadczące usługi na rzecz bibliotek.  
 
Typy członkostwa:  

— zwykłe – biblioteki, centra informacji naukowej, której instytucja macierzysta 
 kształci co najmniej na stopień doktora; 

— członkostwo stowarzyszone – podmioty (firmy) oferujące usługi dla bibliotek, po 
zatwierdzeniu przez zarząd; 
— członkostwo honorowe – za szczególne zasługi dla IATUL lub zasługi na rzecz 
bibliotekarstwa w skali międzynarodowej.  

 
Polscy członkowie IATUL:  

— Biblioteka Politechniki Gdańskiej (z dyr. Biblioteki dr Anną Wałek jako członkiem 
IATUL Board of Directors), 

— Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
— Biblioteka Politechniki Krakowskiej, 

https://www.iatul.org/
https://www.iatul.org/events/annual-conference


— Biblioteka Politechniki Poznańskiej, 
— Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 
— Biblioteka Politechniki Warszawskiej, 
— Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.  

 
Korzyści z członkostwa:  

— wsparcie w postaci usług translatorskich i edytorskich w ramach Academic 
 translation and editing service, 

— udział w wymianie wiedzy i doświadczeń bibliotek o podobnym profilu (wsparcie 
merytoryczne), 

— uczestnictwo w dorocznej konferencji, 
— udział w warsztatach i szkoleniach. 
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