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Основні висновки

Ми єдині у своїх цілях і цінностях у глобальному масштабі
Найважливіший результат: незалежно від географічного положення, типу
бібліотеки та досвіду роботи в бібліотеці, ми всі поділяємо впевненість у
цінності та важливій ролі бібліотек.
Ми повинні ефективно поєднати свої дії на локальному і глобальному рівнях
Віддаючи належне регіональним особливостям і вимогам, важливо, щоби
наші подальші дії об’єднали бібліотечну галузь навколо викликів, перед якими
ми всі стоїмо.

10 висновків
1. Ми віддані принципам рівного і
вільного доступу до інформації та
знань
Бібліотечна галузь найвище цінує відданість
рівноправному та вільному доступу до
інформації та знань.

2. Ми продовжуємо бути глибоко
відданими підтримці грамотності,
навчання та читання
Те, в чому ми традиційно сильні –
підтримка навчання, грамотності та
читання – загально визнане основою
для реалізації місії бібліотек.

3. У центрі нашої уваги –
обслуговування наших спільнот
Незалежно від того, як ми визначаємо межі
нашої спільноти, ми поділяємо глибоку
відданість потребам користувачів. Ми
цінуємо розмаїття, інклюзію та важливість
надання у некомерційне користування
громадських приміщень.

4. Ми активно впроваджуємо
цифрові інновації
Уся галузь твердо переконана у суттєвій ролі
цифрових інновацій для використання
потенціалу бібліотек задля покращання
суспільства, незалежно від того, наскільки
широко бібліотеки вже можуть і реально
використовують технології.

10 потенційних
можливостей і завдань

1. Ми повинні стати лідерами у
захисті інтелектуальної свободи

Рівноправний і вільний доступ до інформації
та знань залежить від свободи висловлення.
Необхідно краще зрозуміти роль бібліотек у
гарантуванні цього.

2. Ми повинні вдосконалити наші
традиційні ролі в електронну еру
Щоби сприяти навчанню, грамотності та
читанню, що дуже важливо в електронну
еру, бібліотеки мають постійно
адаптуватися. Необхідно розвивати
послуги, бібліотечні колекції та практики
так, щоби вони відповідали очікуванням
користувачів, що постійно змінюються.

3. Нам потрібно краще розуміти
потреби спільноти та розробити
ефективні послуги
Розширення послуг бібліотек допоможе
розвитку кращих зв’язків з місцевими
партнерами, залученню нових і тих
членів спільнот, які ще недостатньо
охоплені, матиме вимірюваний вплив
на життя людей.

4. Ми маємо йти в ногу з
постійними технологічними
змінами
Нагальною потребою є забезпечення
всіх бібліотек відповідними засобами,
інфраструктурою, фінансуванням і
навичками, щоби використати
можливості, які відкривають цифрові
інновації.

5. Наші лідери розуміють потребу
в потужній адвокації

5. Нам потрібно більше та кращих
адвокатів на всіх рівнях

Лідери галузі послідовно визначають
пріоритетною потребу в адвокації серед
лідерів, впливових осіб та широкої
громадськості.

Кожен, хто задіяний у галузі, потребує
глибокого розуміння потреб в адвокації, щоби
покращити сприйняття та в кінцевому
підсумку досягти наших цілей. Кожен
бібліотекар – адвокат!

6. Ми вважаємо, що фінансування –
наш найбільший виклик

6. Важливо, щоби всі зацікавлені
сторони розуміли нашу цінність і
вплив

Забезпечення ресурсами і спрямування їх на
досягнення результату – важливий складник
ефективного надання послуг, потрібних
громаді.

Важливо краще показувати цінність бібліотек;
це допоможе їх визнанню та підтримці з боку
тих, хто приймає рішення.

7. Ми розуміємо потребу розвивати
співпрацю та партнерства

7. Ми повинні розвивати дух
співпраці

Ми визнаємо, що для побудови потужної
об’єднаної бібліотечної галузі важливими є
співпраця між нами та партнерство з тими,
хто не належить до бібліотечної галузі.

Розуміння та подолання існуючих та уявних
бар’єрів у співпраці допоможе покласти край
тенденції роботи в ізоляції та допоможе
досягти бачення об’єднаної бібліотечної
галузі.

8. Ми прагнемо бути менш
бюрократизованими, негнучкими
та менше протидіяти змінам

8. Ми повинні кинути виклик
існуючим структурам та
способам дій

Галузь поділяє прагнення бути активнішими,
відкритими до інновацій та готовими
покінчити із застарілими та обмеженими
практиками.

Зміна нашого пасивного способу мислення і
готовність до інновацій та змін дозволить нам
подолати виклики, що стоять перед
бібліотечною галуззю.

9. Ми – хранителі пам'яті світу

9. Нам необхідно забезпечити
максимальний доступ до
задокументованої спадщини світу

Бібліотеки – основне місце зберігання
світового документного надбання й ідей та
креативності, які в них відображені. Ми
унікальні щодо гарного зберігання й
організації знання для прийдешніх
поколінь.

10. Наші молоді фахівці глибоко
віддані своїй справі і готові
очолити її
Висока зацікавленість у цьому процесі
нового покоління фахівців свідчить про їхнє
прагнення долучитися до покращення
бібліотечної галузі майбутнього.

Об’єднавшись, ми повинні використовувати
інноваційні практики і засоби, ділитися
знаннями і ресурсами, домагатися подолання
законодавчих та фінансових бар’єрів і
обмежень, надавати доступ до праць, які ми
зберігаємо.

10. Ми повинні надати молодим
фахівцям реальні можливості для
навчання, розвитку і лідерства
Можливості галузі розвивати та залучати
молодих бібліотечних фахівців повинні
узгоджуватися з мінливими потребами та
дозволяти їм стати лідерами майбутнього.

Наше бачення, наше майбутнє:

Потужна і об’єднана бібліотечна галузь, що живить освічені,
поінформовані та активні суспільства.

Відповісти на виклики, які постали перед бібліотечною галуззю в умовах глобалізації, що
постійно посилюється, можна лише всеохоплюючою, глобальною бібліотечною галуззю.
Тому ІФЛА розпочала дискусію «Глобальне бачення» – ініціативу, яка дозволить розробити
дорожню карту об’єднаної бібліотечної галузі.
Ще ніколи не було такої ініціативи, яка надає кожному бібліотекарю у світі можливість
долучитися. І ніколи раніше так багато бібліотекарів з усіх частин світу не брали участь у
глобальній розмові.
У 2017 р. ІФЛА розпочала досліджувати виклики та можливості розвитку бібліотечної
справи в усьому світі. Участь і внесок 190 країн-членів ООН з семи континентів засвідчили,
що ми маємо спільні цілі та цінності. Проте ми повинні ефективно об’єднати наші глобальні
та локальні дії. Визнання та розуміння регіональних характеристик і вимог допоможуть
нашим подальшим зусиллям об’єднати бібліотечну галузь на шляху вирішення спільних
проблем.
Зараз, у 2018 р., ІФЛА створює найбільший у світі банк ідей – джерело натхнення для всіх
бібліотекарів і для планування майбутньої роботи ІФЛА. Серія семінарів та онлайнова
платформа допоможе зібрати ідеї від бібліотекарів у всьому світі. Це допоможе нам
визначити, як усі регіони і бібліотеки всіх типів зможуть відігравати свою роль. Завдяки
вашим ідеям ІФЛА розробить стратегію та плани дій, які перетворять наше бачення у
реальність: Потужна і об’єднана бібліотечна галузь, що живить освічені, поінформовані та
активні суспільства.

WORKSHOP

MARCH 2018

WORKSHOPS

APRIL - JULY 2018

AUGUST 2018

SEPTEMBER 2018 MARCH 2019

ifla.org/globalvision

AUGUST 2019

