Viziune globală

Rezumatul raportului
Top 10 aspecte cheie si oportunităţi

190

state membre ONU
de pe 7 continente

469.152

ani de experienţă
în bibliotecă

TOATE

generaţiile si tipurile
de biblioteci

9.291

185

21.772

participanţi la
seminarii

seminarii

voturi online

Constatări cheie
Suntem uniţi la nivel global în ceea ce priveşte obiectivele şi valorile
Cea mai importantă constatare este faptul că indiferent de regiune, tipul
de bibliotecă sau vechimea experienţei în bibliotecă, avem în comun
acelaşi ataşament profund faţă de valoarea durabilă şi rolul bibliotecilor.
Trebuie să ne conectăm acţiunile globale şi locale în mod eficient
Recunoaşterea caracteristicilor şi necesităţilor regionale va fi esenţială
pentru eforturile noastre viitoare de unificare a domeniului biblioteconomiei
în abordarea provocărilor comune.

10 aspecte cheie
1. Suntem dedicaţi
accesului egal şi liber la
informaţie şi cunoaştere
În domeniul biblioteconomiei, dedicaţia
pentru accesul egal şi liber la
informaţie şi cunoaştere a fost
prioritară.

2. Rămânem profund dedicaţi
susţinerii alfabetizării,
educaţiei şi lecturii
Punctele noastre forte tradiţionale –
susţinerea educaţiei, alfabetizării şi
lecturii – sunt universal recunoscute ca
fiind esenţiale pentru realizarea
misiunilor bibliotecilor.

3. Ne axăm pe deservirea
comunităţii noastre
Indiferent de modul în care definim
comunitatea, suntem profund dedicaţi
satisfacerii nevoilor utilizatorilor.
Preţuim diversitatea, incluziunea şi
importanţa asigurării unui spaţiu public
necomercial.

4. Susţinem inovaţia digitală
Acest domeniu susţine cu tărie rolul
esenţial al inovaţiilor digitale în realizarea
potenţialului bibliotecilor de a îmbogăţi
societatea, indiferent de gradul de
utilizare a tehnologiei de către acestea.

10 oportunităţi
1. Trebuie să apărăm libertatea
intelectuală
Accesul egal şi liber la informaţie şi
cunoaştere depinde de libertatea de
expresie. Este necesară o mai bună
înţelegere a rolului bibliotecilor în asigurarea
acesteia.

2. Trebuie să ne adaptăm rolurile
tradiţionale în era digitală
Pentru a susţine educaţia, alfabetizarea şi
lectura în mod semnificativ într-o era
digitală, bibliotecile trebuie să se
adapteze continuu. Servicile, colecţiile şi
practicile trebuie dezvoltate pentru a
satisface asteptările utilizatorilor.

3. Trebuie să înţelegem nevoile
comunităţii mai bine şi să
gândim serviciile pentru a crea
un impact
Extinderea influenţei bibliotecii va servi la
conectarea cu partenerii locali,
antrenarea unor sectoare noi şi
insuficient deservite ale comunităţii
noastre şi crearea unui impact măsurabil
asupra vieţii oamenilor.

4. Trebuie să ţinem pasul cu
progresele tehnologice
Este imperios necesar ca toate
bibliotecile să dispună de instrumentele,
infrastructura, finanţarea şi competenţele
adecvate pentru a profita de
oportunităţile oferite de inovaţiile digitale.

5. Avem lideri care văd
necesitatea unei
susţineri puternice

Cei care se află în poziţii de lideri
identifică în mod constant necesitatea
susţinerii în rândul liderilor, factorilor
de influenţă şi comunităţii ca o
prioritate.

6. Finanţarea este una din
cele mai mari provocări
Obţinerea resurselor şi alocarea lor
pentru a crea un impact este o parte
importantă a asigurării serviciilor care
răspund nevoilor comunităţii.

5. Avem nevoie de susţinători mai
mulţi şi mai buni la toate
nivelurile

Trebuie să existe o înţelegere mai profundă a
nevoii de susţinere pentru ameliorarea
percepţiilor şi realizarea obiectivelor noastre.
Fiecare bibliotecar un susţinător!

6. Trebuie să ne asigurăm că
părţile interesate înţeleg
valoarea şi impactul nostru

Susţinerea capacităţii bibliotecilor de a
asigura valoare va sta la baza recunoaşterii
şi sprijinului în rândul factorilor de decizie.

7. Trebuie să construim
relaţii de colaborare şi
parteneriate

7. Trebuie să dezvoltăm spiritul
de colaborare

8. Ne propunem să fim mai
puţin birocratici,
inflexibili şi rezistenţi la
schimbare

8. Trebuie să contestăm
structurile şi comportamentele
actuale

Colaborarea între biblioteci şi cu
parteneri din afara lor este esenţială
pentru crearea unui domeniu puternic
şi unificat al biblioteconomiei.

Există o dorinţă comună de a fi mai
proactivi în abordare, deschişi la
inovaţie şi gata de a renunţa la
practicile depăşite sau restrictive.

9. Suntem paznicii
memoriei universale
Bibliotecile sunt principalele depozite
ale moştenirii documentare mondiale,
ale ideilor şi creativităţii. Performanţa
noastră este unică în păstrarea şi
organizarea cunoaşterii pentru
generaţiile viitoare.

10. Tinerii noştri
profesionişti sunt
profund dedicaţi şi gata
să conducă
Implicarea profundă în acest proces
a celor care sunt mai noi în domeniu
demonstrează dorinţa lor de
angajare în modelarea viitoare a
domeniului biblioteconomiei.

Înţelegerea şi abordarea barierelor reale
şi percepute în calea colaborarii vor servi
la stoparea unei tendinţe de a lucra în
izolare şi la realizarea viziunii unui
domeniu unificat al biblioteconomiei

Depăşirea modului pasiv de gândire
şi adoptarea inovaţiilor şi
transformărilor ne vor permite să
abordăm provocările din domeniul
biblioteconomiei.

9. Trebuie să maximizăm accesul
la moştenirea documentară
mondială
Ca domeniu unificat, trebuie să aplicăm
practici şi instrumente inovatoare, să
impărtăşim expertiza şi resursele şi să
susţinem soluţiile la provocările legale şi
financiare, pentru a permite accesul la
operele pe care le protejăm.

10. Trebuie să oferim tinerilor
profesionişti oportunităţi
efective de a învăţa, de a se
perfecţiona şi de a conduce
Capacitatea acestui domeniu de dezvoltare
şi conectare a tinerilor profesionişti trebuie
să ţină pasul cu cerinţele în schimbare şi să
le permită acestora să devină lideri ai
viitorului.

Viziunea noastră, viitorul nostru:

Un domeniu puternic şi unificat al biblioteconomiei
generând o societate cu ştiinţă de carte, informată şi
participativă
Provocările cu care se confruntă domeniul biblioteconomiei datorită globalizării tot mai accentuate pot
fi rezolvate şi depăşite doar printr-un răspuns incluziv, global, unitar. De aceea IFLA a iniţiat discuţia
asupra Viziunii Globale – demers care va genera un parcurs unificat al domeniului biblioteconomiei
pentru viitor.
Niciodată până acum nu a existat o astfel de iniţiativă, care oferă tuturor bibliotecarilor din lume şansa
de a contribui – şi niciodată până acum nu au contribuit atâţia bibliotecari din atâtea părţi ale lumii la o
conversaţie globală unică.
In 2017, IFLA a început să exploreze provocările şi oportunităţile din domeniul biblioteconomiei la
nivel global. Contribuţiile a 190 de state membre ONU de pe toate cele şapte continente arată că
suntem uniţi la nivel global în ceea ce priveşte obiectivele şi valorile.
Dar trebuie să ne conectăm acţiunile globale şi locale în mod eficient. Recunoaşterea caracteristicilor
şi cerinţelor regionale va fi esenţială pentru eforturile noastre viitoare de unificare a domeniului
biblioteconomiei în adresarea provocărilor comune.
Acum, în 2018, IFLA creează cel mai mare depozit de idei pentru acţiuni, sursa de inspiraţie pentru
toţi bibliotecarii şi pentru IFLA în planificarea pentru viitor. Printr-o serie de seminarii şi o platformă
online, dorim să adunăm idei de la bibliotecarii din toată lumea. Acestea ne vor permite să
identificăm modul în care toate regiunile şi tipurile de biblioteci îşi pot juca propriul rol. Cu ajutorul
ideilor dumneavoastră, IFLA va crea o strategie şi planuri de acţiune care vor transforma viziunea
noastră în realitate: un domeniu puternic şi unificat al biblioteconomiei generând o societate cu
ştiinţă de carte, informată şi participativă.
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