Το Μανιφέστο της Αλεξάνδρειας για
τις Βιβλιοθήκες, την Κοινωνία της
Πληροφορίας στη πράξη.
Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action
http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html

Οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες πληροφόρησης συμβάλλουν στην ισχυρή
λειτουργία της περιεκτικής Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Οι βιβλιοθήκες πετυχαίνουν την πνευματική ελευθερία παρέχοντας πρόσβαση
στη πληροφόρηση, στις ιδέες και στα έργα της φαντασίας, ανεξαρτήτου μέσου
και συνόρων.
Οι βιβλιοθήκες βοηθούν στη διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών και των
καθολικών πολιτικών δικαιωμάτων αμερόληπτα και αντιτίθενται σε κάθε
μορφής λογοκρισία.
Ο πιο σημαντικός ρόλος των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης
είναι ότι ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των ατόμων.
Αυτό συμπληρώνει τη γενική μετάδοση γνώσης, πχ από τα ΜΜΕ, και καθιστά
τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης ζωτικές σε μια δημοκρατική
και ανοιχτή Κοινωνία της Πληροφορίας.
Οι βιβλιοθήκες είναι η βάση για μια καλώς πληροφορημένη κοινωνία και
διαφανή διακυβέρνηση, καθώς επίσης και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Οι βιβλιοθήκες επίσης οικοδομούν την ικανότητα προώθησης της
πληροφοριακής παιδείας και παρέχουν την υποστήριξη και την εξάσκηση για
την αποτελεσματική χρήση των πηγών πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για
την προώθηση της ανάπτυξης επειδή οι ανθρώπινοι πόροι είναι κεντρικοί στην
οικονομική πρόοδο. Με αυτούς τους τρόπους οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάδειξη της ψηφιακής διαίρεσης και της πληροφοριακής
ανισότητας που εκπορεύεται από αυτήν.

Οι Βιβλιοθήκες βοηθούν να
επιτευχθούν οι Σκοποί της ανάπτυξης της
χιλιετίας, περιλαμβανομένης της μείωσης της φτώχιας. Κάνουν περισσότερα
από τις μέτριες επενδύσεις. Η ανταποδοτική αξία τους είναι τουλάχιστον 4-6
φορές από εκείνη της επένδυσης.
Προς επιδίωξη του στόχου της πρόσβασης στην πληροφόρηση από όλους τους
ανθρώπους, η IFLA υποστηρίζει την ισορροπία και την αμεροληψία στα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Η IFLA επίσης σχετίζεται
ζωτικά με την προώθηση του πολύγλωσσου περιεχομένου, της πολιτισμικής
διαφορετικότητας και των ειδικών αναγκών των αυτοχθόνων και των
μειονοτήτων.
Η IFLA και οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες πληροφόρησης μοιράζονται το κοινό
όραμα της Κοινωνίας της πληροφορίας για όλους που υιοθετήθηκε από την
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Πληροφοριακή Παιδεία, στη Γένοβα το
Δεκέμβριο 2003. Αυτό το όραμα προωθεί μια περιεκτική κοινωνία που βασίζεται
στο θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων τόσο να έχουν πρόσβαση όσο και να
παρέχουν πληροφόρηση χωρίς περιορισμούς και στην οποία κοινωνία καθένας
μπορεί να δημιουργεί, να προσπελαύνει, να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί
πληροφόρηση και γνώση.
Η IFLA παροτρύνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις,
καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς να:
•

επενδύσουν στις βιβλιοθήκες και στις υπηρεσίες πληροφόρησης, ως
ζωτικά
στοιχεία
των
στρατηγικών,
των
πολιτικών
και
των
προϋπολογισμών της Κοινωνίας της Πληροφορίας,

•

εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τα υπάρχοντα δίκτυα βιβλιοθηκών,
ώστε να αποκτήσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις
κοινότητες τους,

•

υποστηρίξουν την απεριόριστη πρόσβαση στη πληροφορία και την
ελευθερία έκφρασης,

•

προωθήσουν την ανοιχτή πρόσβαση στη πληροφορία και
καταπιαστούν με τα δομικά και άλλα εμπόδια στη πρόσβαση, και

•

αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της πληροφοριακής παιδείας και να
υποστηρίξουν με δυναμισμό τις στρατηγικές για τη δημιουργία του
εκπαιδευμένου πληροφοριακά και εξασκημένου πληθυσμού που μπορεί
να εξελίσσεται και να ωφελείται από την παγκόσμια Κοινωνία της
Πληροφορίας.

να

Υιοθετήθηκε στη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, Αίγυπτο, στις 11 Νοεμβρίου
2005.
Σχετικά Τεκμήρια:

1. Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual
Freedom
2. IFLA/UNESCO Public Library Manifesto
3. IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching
and learning for all
4. IFLA Internet Manifesto
5. Maintaining our digital memory: a declaration of support for the World
Summit on the Information Society. Communiqué from the Conference
of Directors of National Libraries (CDNL), Oslo, August 2005.
6. Beacons of the Information Society - Alexandria Statement on
Information Literacy and Lifelong Learning. High level Colloquium on
Information Literacy and Lifelong Learning, Bibliotheca Alexandrina, 6-9
November 2005.
7. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research
Documentation.
8. See http://www.ifla.org/V/cdoc/policies.htm#Manifestos
for
other
statements.
Κάποια επιπλέον γεγονότα
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν:
•
•
•
•
•

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο βιβλιοθήκες,
15.000 χμ ράφια βιβλιοθηκών,
πάνω από μισο εκατόμμυριο συνδέσεις στο Διαδίκτυο, στις βιβλιοθήκες,
1,5 τρις διεκπεραιώσεις δανεισμού ετησίως, και
2.5 δις εγγεγραμμένη χρήστες βιβλιοθηκών.

Ο ισχυρισμός ότι οι βιβλιοθήκες επιστρέφουν τουλάχιστον 4-6 φορές
την επένδυση ενισχύεται από διάφορες μελέτες.
Δες για παράδειγμα:
1. Svanhild Aabø. The Value of Public Libraries. Paper presented at the
World Library and Information Congress in Oslo, August 2005.
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/119e-Aabo.pdf
2. Measuring our value. British Library 2003.
http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf
3. José-Marie Griffith & Donald King. Taxpayers return on Investment in
Florida Public Libraries, September 2004.
http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/publications.cfm
4. Daniel D. Barron et. al.. The Economic Impact of Public Libraries in
South Carolina, 2005.
http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm
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