
www.iaml.info

IAML patronuje czterem wielkim seriom 
bibliograficznym:

RISM  – Répertoire International des  Sources 
Musicales � www.rism.info
RISM to internetowy katalog źródeł muzycznych – 
rękopisów, druków muzycznych, traktatów  
o muzyce i librett – przechowywanych  
w bibliotekach, archiwach, klasztorach, szkołach  
i prywatnych kolekcjach na całym świecie.

RILM  – Répertoire International de  Littérature 
Musicale � www.rilm.org
RILM ułatwia i rozpowszechnia badania nad 
muzyką na całym świecie poprzez zasoby online, 
w tym RILM Abstracts of Music Literature with Full 
Text, RILM Music Encyclopedias i MGG Online.

RIdIM  – Répertoire International  d’ Icono graphie 
Musicale � www.ridim.org
RIdIM dokumentuje kulturę wizualną dotyczącą 
muzyki, tańca i sztuk dramatycznych.

RIPM  – Répertoire International de la Presse 
Musicale � www.ripm.org
RIPM zapewnia pełnotekstowy dostęp do 
osiemnastowiecznych, dziewiętnastowiecznych 
i dwudziestowiecznych czasopism muzycznych 
w kilku zasobach online: RIPM Retrospective 
Index to Music Periodicals, RIPM Online Archive, 
RIPM e-Library of Music Periodicals oraz RIPM Jazz 
Periodicals.

WITAMY  
w IAML 
Bibliotekarze muzyczni, archiwiści 
i specjaliści ds. informacji z całego 
świata 

lista dyskusyjna:  
iaml-l@cornell.edu  

 Facebook iaml_aibm 
Twitter @iaml_aibm

www.iaml.info

projekt graficzny � www.waldmann-gestaltung.de

PROJEKTY „R“



NASZE CELE 

 • wspieranie i promowanie działalności bibliotek 
muzycznych, archiwów i ośrodków dokumentacji 
oraz pogłębianie współpracy między osobami  
i instytucjami działającymi w tych obszarach

 • promowanie działań wzmacniających pozycję 
 instytucji muzycznych i ich znaczenie dla kultury  
w kraju i na świecie 

 • promowanie edukacji zawodowej i szkoleń

 • wspieranie projektów poprawiających jakość 
usług w bibliotekach muzycznych poprzez prace 
bibliograficzne, katalogowanie, konserwację, 
digitalizację i badania nad zbiorami

 • promowanie szczególnych potrzeb zbiorów 
 muzycznych w ramach sieci bibliotek

 JAKO CZŁONEK IAML MOŻESZ 

 • wspierać rozwój naszej grupy zawodowej 
 poprzez współpracę międzynarodową

 • brać czynny udział w tworzeniu planów 
 działalności stowarzyszenia

 • współtworzyć standardy oraz najlepsze 
 praktyki katalogowania, archiwizacji, 
dokumentowania muzyki i nie tylko

 • działać w instytucjonalnych i tematycznych 
sekcjach IAML, forach i komitetach, grupach 
projektowych i grupach badawczych

 • głosować w sprawach Stowarzyszenia i pełnić 
funkcje w Zarządzie IAML

NASZYMI CZŁONKAMI SĄ 

 • bibliotekarze muzyczni i audiowizualni

 • archiwiści muzyczni i specjaliści 
ds. dokumentacji

 • muzycy i muzykolodzy

 • bibliotekarze orkiestr, oper i chórów

 • wydawcy i dostawcy muzyki

 • grupy bibliotekarzy muzycznych w krajach 
całego świata

 • instytucje, w tym biblioteki muzyczne, archiwa, 
ośrodki dokumentacji i rozgłośnie radiowe

ZAPRASZAMY 

Czekamy na Was w IAML
Sprawdź na stronie jak zostać członkiem:
� www.iaml.info/membership

MASZ PYTANIA? 

Napisz na adres: secretary@iaml.info

KIM JESTEŚMY 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek 
 Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji 
(IAML) odgrywa wiodącą rolę w międzynarodowym 
środowisku bibliotekarskim i muzycznym.  
IAML zrzesza obecnie około 1700 członków 
indywidualnych oraz instytucji z około 40 krajów  
na całym świecie, działając w ramach grup narodowych 
w ponad 25 krajach na pięciu kontynentach. 
IAML został założony pod auspicjami UNESCO 
w 1951 roku, aby promować współpracę 
międzynarodową oraz wspierać działalność 
zawodową swoich członków.

… I CIESZYĆ SIĘ TAKIMI KORZYŚCIAMI JAK 

 • prenumerata naszego recenzowanego czasopisma 
Fontes Artis Musicae

 • obniżona opłata rejestracyjna za udział  
w corocznym kongresie IAML

 • dostęp do strefy dla członków IAML na stronie 
internetowej zawierającej: bazę członków, Fontes 
Artis Musicae online, fora dyskusyjne i wiele innych

 • możliwość ciągłego doskonalenia umiejętności 
zawodowych 

 • kontakty z innymi organizacjami 
międzynarodowymi

 • uczestnictwo w globalnej sieci współpracowników 
i przyjaciół 

IAML JEST CZŁONKIEM

EBLIDA – European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associations
IC A  – International Council on Archives
IFL A – International Federation of Library 
Associations and Institutions
IMC  – International Music Council


	IAML_folder2022_Polish_210x297_print(2)2s
	IAML_folder2022_Polish_210x297_print

