Manifestul de la Alexandria despre Biblioteci
Societatea Informaţională în Acţiune
Adoptat la 11 noiembrie 2005, în ALEXANDRIA, Egipt.

Bibliotecile şi serviciile de informare contribuie la funcţionarea eficace a
Societăţii Informaţionale. Ele contribuie imparţial la salvgardarea valorilor
democratice şi drepturilor civice universale şi se împotrivesc oricăror forme de
cenzură.
Rolul esenţial al bibliotecilor şi serviciilor de informare este de a răspunde
necesităţilor şi întrebărilor particulare ale indivizilor. Aceasta completează
transmiterea generală a cunoştinţelor prin mijloacele media, de exemplu, şi face
bibliotecile şi serviciile de informare vitale pentru o Societate Informaţională
deschisă şi democratică. Bibliotecile sunt esenţiale pentru o cetăţenie bine
informată şi o guvernare transparentă, precum şi pentru afirmarea calităţii prin
promovarea alfabetizării informaţionale şi a instruirii în vederea folosirii efective a
resurselor informaţionale, inclusiv a Tehnologiilor de Informare şi Comunicare.
Aceasta este esenţial pentru promovarea agendei de dezvoltare pentru că resursele
umane sunt centrale pentru progresul economic. Pe aceste căi bibliotecile
contribuie semnificativ la combaterea inegalităţii informaţionale care rezultă din
aceasta. Ele ajută la transformarea în realitate a scopurilor de Dezvoltare a
Mileniului, inclusiv reducerea sărăciei. Ele vor face şi mai mult, chiar cu investiţii
modeste. Valoarea beneficiului aici, este de cel puţin, 1-6 ori mai mare decât a
investiţiilor .
Urmărind scopul asigurării accesului la informaţie IFLA sprijină balanţa şi
nepărtinirea în domeniul copyright –ului, IFLA este, de asemenea preocupată de
promovarea conţinutului multilingv, diversităţii culturale şi a necesităţilor speciale
a persoanelor indigene şi a minorităţilor.
IFLA, bibliotecile şi serviciile informaţionale împărtăşesc viziunea comună
a unei Societăţi Informaţionale pentru toţi adoptată de Summitul Mondial pe
problemele Societăţii Informaţionale în decembrie 2003 la Geneva. Viziunea
promovează o societate inclusivă bazată pe drepturile fundamentale ale omului de
a accesa şi a genera informaţii fără restricţii, în care fiecare va fi capabil să creeze,
acceseze şi să folosească informaţii şi cunoştinţe.
IFLA îndeamnă organele de guvernare naţionale, regionale şi locale precum
şi organizaţiile internaţionale să:
- investească în biblioteci şi servicii informaţionale ca elemente vitale în
strategiile, politicile şi bugetele Societăţii Informaţionale;
- modernizeze şi extindă reţelele de bibliotecă existente pentru a obţine
beneficii cît mai mari pentru cetăţeni şi comunităţi;
- sprijine accesul nelimitat la informaţii şi libertatea de expresie;
- recunoască importanţa alfabetizării informaţionale şi să sprijine strategiile
de creare a populaţiei cultivate şi calificate care să poată beneficia de pe urma
Societăţii Informaţionale globale.

Documente asociate:
● Declaraţia de la Glasgow despre biblioteci, Servicii Informaţionale şi
Libertatea Intelectuală. (www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html)
● Manifestul IFLA / UNESCO despre Biblioteca Publică
(www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.html)
● Manifestul IFLA /UNESCO despre Biblioteca Şcolară: Biblioteca şcolară
în educarea şi instruirea pentru toţi.( www.ifla.org/VII/s11/pubs/schoolmanif.html)
● Manifestul IFLA despre Internet
(www.ifla.org/III/misc/internetmanif.html)
● Menţinerea memoriei digitale: o declaraţie de sprijin pentru Summitul
Mondial privind Societatea Informaţională. Comunicat de la Conferinţa
Directorilor Bibliotecilor Naţionale (CDNL), Oslo, August
2005.(www.ifla.org/III/wsis/declaration-CNDL2005.html
● Luminile Societăţii Informaţionale – Declaraţia de la Alexandria despre
Alfabetizarea Informaţională şi Instruirea pe tot parcursul vieţii. 6-9 noiembrie,
Alexandria.(www.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html)
● Declaraţia IFLA despre literatura Ştiinţifică şi documentele de cercetare
(www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
Fapte imporante:
Pretutindeni în lume există:
- mai mult de jumătate de milion de puncte de servire bibliotecară;
- 15.000 km de rafturi de bibliotecă;
- mai mult de jumătate de milion de conecţii Internet în biblioteci;
- 1,5 trilioane tranzacţii de împrumut în fiecare an;
- 2,5 miliarde de utilizatori înregistraţi .

