Alexandria manifest på bibliotek: informationssamhället i action

Bibliotek och informationstjänster bidra till genomförandet av ett informationssamhälle.
De tåg för intellektuell frihet ger tillgång till information, idéer och verk av fantasi i något medium och
över gränser.
De bidrar till att bevara demokratiska värderingar och allmänna medborgerliga rättigheter opartiskt och att
motsätta sig varje form av censur.
Exklusiv funktion bibliotek och informationstjänster är att svara på frågorna och behov av folket. Detta
fungerar som ett komplement till de allmänna överföringen av kunskap genom information, till exempel
och gör bibliotek och informationstjänster är avgörande för ett öppet och demokratiskt
informationssamhälle. Biblioteken är viktiga till en informerad medborgare och en transparent regering,
samt för genomförandet av e-förvaltning.
De också skapa kapacitet bland medborgarna med främjandet av informationskompetens och ge stöd och
utbildning i en effektiv användning av informationsresurser, inklusive informations- och
kommunikationsteknik. Detta är särskilt kritiskt för främjande av utvecklingsagendan, eftersom mänskliga
resurser är grundläggande för ekonomiska framsteg. På detta sätt bidrar bibliotek avsevärt för att hantera
den digitala klyftan och de resulterande ojämlikheterna av information. De bidrar till att förverkliga
utvecklingsmål för det millenniet, inklusive minskning av fattigdomen. Bibliotek kommer att göra många
fler saker med blygsamma investeringar. Värdet av fördelarna är minst mellan 4 – 6 gånger investeringen.
IFLA fullfölja målet om tillgång till information för alla, och stöder balans och fair play i reproduktion
rättigheter. IFLA deltar också oerhört i främjandet av flerspråkigt innehåll, kulturell mångfald och
särskilda behov av minoriteter och ursprungsbefolkningar.
IFLA, bibliotek och informationstjänster delar gemensamma vision av ett samhälle av Infortmacion för
alla antagits av världstoppmötet om informationssamhället i Genève i December 2003. Att vision främjar
ett samhälle baserat på mänskliga varelser både grundläggande rätt till tillgång till information om sitt
uttryck utan begränsningar, och att var och en ska kunna skapa, öppna, använda och dela information och
kunskap.

IFLA uppmanar nationella, regionala och lokala regeringar och internationella
organ för att:
•
•
•
•
•

investera i bibliotek och informationstjänster som viktiga delar inom deras strategier, politik och
budgetar för informationssamhället;
förbättra och utvidga nätverk redan existerande bibliotek till största nytta för sina medborgare och
samhällen;
främja öppen tillgång till information.
inför problemet med strukturella hinder och andra tillgång; och
erkänner betydelsen av informationskompetens och kraftfullt stödja strategier för att skapa en
kompetent och skrivkunnig befolkning som kan avancera och gynnas av det globala
informationssamhället.

I Alexandria, Egypten, i Alejandrina biblioteket, antog 2005 Nocviembre 11.
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Några ytterligare fakta
Det finns i världen:
•
•
•
•
•

mer än hälften serviceställen en miljon bibliotek,
15.000 km av biblioteket hyllor,
drygt hälften en miljoner Internet-anslutningar i bibliotek,
1,5 biljoner lån transaktioner varje år
och 2,5 miljarder registrerade bibliotekets användare.

Påståendet att bibliotek tillbaka minst 4 – 6 gånger investeringen stöds av många studier.
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