IFLA pentru susţinerea dezvoltării
Cu ocazia întrunirii la cea de-a 75-a aniversare la Glasgow, IFLA:
• declară că fiecare om are dreptul fundamental la un mediu adecvat pentru sănătate şi
bunăstare;
• recunoaşte importanţa responsabilităţii în ceea ce priveşte satisfacerea necesităţilor
prezente fără compromiterea posibilităţilor de viitor;
• afirmă că biblioteca şi serviciile informaţionale promovează dezvoltarea în acest sens
prin asigurarea accesului liber la informaţii.
IFLA declară că:
• comunitatea informaţională şi bibliotecară internaţională formează o reţea care face
legătură între ţările în curs de dezvoltare şi cele dezvoltate, susţine dezvoltarea serviciilor
informaţionale şi bibliotecară din toată lumea, şi asigură respectarea calităţii serviciilor,
calitatea vieţii tuturor oamenilor şi a mediului natural;
• specialiştii bibliotecari şi informaticieni recunosc importanţa educaţiei prin diferite forme
pentru toţi. Serviciile bibliotecare şi informaţionale joacă rolul de poartă deschisă spre
cunoaştere şi cultură. Serviciile furnizează acces la informaţii, idei şi lucrări într-o
varietate de forme, care sprijină dezvoltarea personală a grupelor de toate vîrstele şi oferă
o participare activă în societate şi în procesele de decizii;
• serviciile bibliotecare şi informaţionale sprijină esenţial învăţarea pe viaţă, independenţa
în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală pentru toţi. Prin colecţiile vaste şi varietăţi de
media, ele oferă ghidare şi oportunităţi de investigare. Serviciile bibliotecare şi
informaţionale ajută omenirii să-şi îmbunătăţească abilităţile educaţionale şi sociale indispensabile într-o societate informaţională şi susţine participarea la democraţie.
Bibliotecile promovează lectura, educaţia şi instruirea.
• serviciile bibliotecare şi informaţionale contribuie la dezvoltarea şi menţinerea libertăţii
intelectuale şi ajută la protejarea valorilor democratice de bază şi a drepturilor civile
universale. Ele respectă identitatea, alegerea independentă, luarea deciziei şi intimitatea
fiecărui utilizator fără discriminări.
Deci, serviciile bibliotecare şi informaţionale depistează, păstrează şi fac disponibile o
mare varietate de materiale tuturor doritorilor fără discriminări, care reflectă pluralitatea şi
diversitatea culturală a societăţii şi bogăţia mediului înconjurător.
Biblioteca şi serviciile informaţionale ajută la atacarea inegalităţii informaţionale
demonstrate tot mai mult în era digitală. Prin reţeaua lor de servicii, sunt disponibile informaţii
despre cercetare şi inovare pentru a avansa dezvoltarea bunăstării oamenilor.
Deci IFLA mizează pe biblioteci, servicii informaţionale şi pe personalul acestora
responsabil pentru susţinerea şi promovarea principiilor dezvoltării.

Prezenta declaraţie a fost aprobată de Consiliul de Direcţii IFLA susţinut pe 24 august la
Glasgow, Scoţia, Marea Britanie.
Traducere de Victoria KULIKOVSKI

