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10 reptes i 10 oportunitats



Conclusió clau 
Estem units globalment en els nostres objectius i valors.  
La conclusió més important és que tant les diferents regions com els diferents tipus 
de biblioteca, independentment dels anys d’experiència, comparteixen un 
compromís profund amb el valor perdurable de les biblioteques. 
 
Cal que connectem de forma efectiva les accions d’àmbit global i local.  
Tenir en compte les característiques i les necessitats regionals serà primordial en els 
nostres esforços futurs per tal de generar una visió unida de la professió per fer front 
als reptes comuns. 
 

10 Reptes 10 Oportunitats 
1. Hem de lluitar per la llibertat

intel·lectual.
L’accés lliure i equitatiu a la informació
i el coneixement depèn de la llibertat
d’expressió. Cal aconseguir una
comprensió millor del rol de les
biblioteques en aquest punt.

1. Estem compromesos amb l’accés
lliure i equitatiu a la informació i
el coneixement.
En tota la professió cap altre valor ha estat
tan apreciat com el compromís amb l’accés
lliure i equitatiu a la informació i el
coneixement.

2. Seguim profundament
compromesos amb donar suport a
l’alfabetització, l’aprenentatge i la
lectura.
Les nostres fortaleses tradicionals (donar 
suport a l’aprenentatge, l’alfabetització i la 
lectura) són universalment reconegudes 
com a cabdals en l’assoliment de les 
missions de les biblioteques.

3. Necessitem entendre millor les
necessitats de la comunitat i
dissenyar serveis que tinguin
impacte.
Ampliar l’abast de la biblioteca ens permetrà
generar més vincles amb els actors locals,
generar millors vincles amb sectors
desatesos de la comunitat i tenir un impacte
mesurable en la vida de la gent.

3. La nostra atenció se centra a
servir les nostres comunitats.
Independentment de com definim
“comunitat”, compartim un compromís
profund per satisfer les necessitats dels
usuaris. Valorem la diversitat, la inclusió i
la importància de proporcionar un espai
públic sense voluntat comercial.

4. Apostem per la innovació digital.
El sector coincideix totalment en el paper
essencial de les innovacions digitals en
l’alliberament del potencial de les
biblioteques per millorar la societat,
independentment del grau d’ús de la
tecnologia que ja portin a terme.

4. Hem de seguir atents als canvis
tecnològics en curs.
És absolutament necessari assegurar que
totes les biblioteques disposin de les eines
adequades, les infraestructures, el
finançament i les competències per
aprofitar les oportunitats que les
innovacions digitals proporcionen.

2. Hem de posar al dia els nostres
rols tradicionals en l’era digital.
Per tal de recolzar l’aprenentatge,
l’alfabetització i la lectura de forma
significativa en l’era digital, les biblioteques
s’han d’adaptar contínuament. Els serveis,
les col·leccions i les pràctiques han de
perseguir la satisfacció de les expectatives
canviants dels usuaris.



6. Hem d’assegurar que els nostres
grups d’interès entenen el nostre
valor i impacte.
Una promoció activa de la capacitat de les
biblioteques per generar valor ens reportarà
reconeixement i suport per part dels decisors.

6. Entenem el finançament com un
dels nostres principals reptes.
Garantir els recursos i distribuir-los en funció
de l’impacte és una part important de proveir
serveis que satisfacin de forma efectiva les
necessitats de la comunitat.

5. Tenim líders que veuen la
necessitat d’enfortir la promoció
activa de la professió.
Els professionals en posició de lideratge
identifiquen clarament com a alta prioritat
la necessitat de defensar la professió
entre els líders, les persones influents i la
comunitat en el sentit més ampli possible.

5. Necessitem més i millors
defensors de la professió en tots
els àmbits.
Tots els professionals han de reconèixer la
necessitat de promoció activa per millorar la
percepció de l’entorn i assolir, en darrer
terme, els nostres objectius. Cada
bibliotecari n’és un defensor!

7. Veiem la necessitat de co l·laborar

Valorem treballar de forma col·laborativa
dins la professió, i de forma associativa
amb l’entorn, com a essencial per crear una
professió unida i forta.

7. Hem de desenvolupar l’esperit de
col·laboració.
Entendre i enfrontar-se a les barreres
reals i imaginàries per a la col·laboració
ens ajudarà a acabar amb la tendència a
treballar de forma aïllada i a assolir la
visió d’una professió bibliotecària unida.

8. Volem ser menys burocràtics,
inflexibles i resistents al canvi.
La professió comparteix el desig de ser
més proactiva en el seu enfocament,
oberta a la innovació i preparada per
alliberar-se de pràctiques restrictives i
obsoletes.

8. Hem de qüestionar les estructures
i els comportaments vigents.
Superar les actituds passives i incorporar
la innovació i el canvi ens permetrà fer
front als reptes de la professió
bibliotecària.

9. Som els guardians de la
memòria del món.
Les biblioteques són els repositoris
principals del patrimoni documental
mundial, així com de les idees i la creativitat
que contenen. Tenim una capacitat única
per preservar i organitzar el coneixement
per a les generacions futures.

9. Hem de garantir el màxim accés al
patrimoni documental mundial.
Com a professió unida, hem d’adoptar
pràctiques i eines innovadores, compartir
expertesa i recursos, i promoure solucions
als reptes legals i de finançament, per així
donar accés a les obres que custodiem.

10. Els nostres professionals joves
estan plenament compromesos i
delerosos per liderar.
L’alt grau de compromís dels nous
membres de la professió amb aquest
procés és la prova del desig d’implicar-se
en la definició del sector bibliotecari del
futur.

10. Hem de donar als professionals
més joves oportunitats reals per a
aprendre, desenvolupar-se i liderar.
La capacitat del sector per a desenvolupar i
connectar els professionals bibliotecaris
joves ha de seguir el ritme de les
necessitats canviants i els ha de permetre
esdevenir els líders del futur.

i associar-nos.
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La nostra visió, el nostre futur: 
Una professió bibliotecària forta i unida per promoure societats 
alfabetitzades, informades i participatives. 

Els reptes als quals encara ha de fer front la professió bibliotecària respecte d’una globalització 
creixent només poden ser superats amb una resposta global i inclusiva de la professió. És per 
això que l’IFLA va iniciar la discussió Visió Global: una aventura per generar un full de ruta 
comú per a la professió. 

Mai abans hi havia hagut una iniciativa que oferís a cada professional del món l’oportunitat de 
contribuir, i mai abans tants bibliotecaris de tants indrets del món havien participat en una 
conversa global. 

El 2017, l’IFLA va començar a explorar els reptes i les oportunitats de la professió en l’àmbit 
mundial. Les contribucions de 190 estats membres de les Nacions Unides dels set continents 
mostren que estem units globalment en els nostres objectius i valors. 

Ara, el 2018, l’IFLA està creant el magatzem més gran d’idees per a l’acció, una font d’inspiració 
per a tots els bibliotecaris i l’IFLA per planificar el futur. A partir d’una sèrie de tallers i una 
plataforma en línia volem compilar idees dels bibliotecaris d’arreu del món. 

Aquestes ens permetran identificar com totes les regions i les diverses tipologies de biblioteca hi 
poden contribuir. Amb les vostres idees, l’IFLA crearà una estratègia i uns plans d’acció que 
faran realitat la nostra visió: una professió bibliotecària unida i forta impulsant societats 
alfabetitzades, informades i participatives. 
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Però hem de connectar de forma efectiva les accions locals i globals. Reconèixer les 
característiques i les necessitats regionals serà essencial en els nostres esforços futurs per unir 
la professió i enfrontar-se de forma comuna als reptes.
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