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Pagrindinė išvada
Mūsų tikslai ir vertybės tokie pat visame pasaulyje.
Pati svarbiausia išvada – visuose regionuose, nesvarbu, koks bibliotekos
tipas, kokia jos veiklos patirtis, tvirtai tikima, kad bibliotekų vertė ir
vaidmuo yra ilgalaikiai.
Mes privalome veiksmingai derinti veiksmus pasaulio ir vietos
mastu.
Regionų ypatumų ir reikalavimų pripažinimas turės esminės reikšmės
pastangoms ateityje vienijant bibliotekas bendriems iššūkiams įveikti.

10 svarbiausių
dalykų
1. Esame pasiryžę užtikrinti visiems
vienodą laisvąją informacijos ir
žinių prieigą.
Niekas bibliotekose nevertinama labiau už
įsipareigojimą suteikti visiems vienodą laisvąją
informacijos ir žinių prieigą.

2. Ir toliau liekame tvirtai
įsipareigoję remti raštingumą,
mokymąsi ir skaitymą.

10 galimybių
1. Mes turime būti intelektinės
laisvės lyderiai.

Visiems vienoda laisvoji informacijos ir žinių prieiga
priklauso nuo žodžio laisvės. Reikia geriau suprasti
bibliotekos vaidmenį užtikrinant šį poreikį.

2. Skaitmeniniame amžiuje turime
atnaujinti savo tradicines funkcijas.

Nuolatinė bibliotekų veikla remiant mokymąsi,
raštingumą ir skaitymą yra visuotinai pripažįstama
kaip ypač svarbi jų misija.

Norėdamos reikšmingai prisidėti prie mokymosi ir
skaitymo procesų, raštingumo gerinimo,
bibliotekos turi nuolat keistis. Teikiamos
paslaugos, ištekliai ir veiklos rūšys turi būti
plėtojami taip, kad patenkintų besikeičiančius
vartotojų lūkesčius.

3. Kryptingai siekiame tarnauti savo
bendruomenei.

3. Turime geriau suprasti
bendruomenės poreikius ir kurti
poveikį darančias paslaugas.

Nesvarbu, kaip apibrėžiama bendruomenė, esame
tvirtai įsipareigoję tenkinti vartotojų poreikius.
Vertiname įvairovę, įtrauktį ir teikiamos
nekomercinės viešosios erdvės svarbą.

Bibliotekos įtakos zonos plėtra padės kurti ryšius
su vietos partneriais, pritraukti naujų, taip pat
nepakankamai aptarnaujamų bendruomenės
grupių, darys juntamą poveikį žmonių gyvenimui.

4. Mes naudojame skaitmenines
naujoves.

4. Privalome neatsilikti nuo
kintančių technologijų.

5. Turime lyderių, gerai suvokiančių
aktyvaus propagavimo reikšmę.

5. Reikia daugiau ir geresnių
propaguotojų visais lygiais.

6. Finansavimą laikome viena
didžiausių problemų.

6. Turime užtikrinti, kad
suinteresuotieji asmenys suprastų
mūsų vaidmenį ir daromą poveikį.

Mūsų srityje tvirtai sutariama dėl esminio
skaitmeninių naujovių vaidmens realizuojant
bibliotekų potencialą praturtinti visuomenę,
nepaisant to, kiek plačiai šiuo metu jos gali
naudoti ir naudoja technologijas.

Atstovauti bibliotekoms ir jas propaguoti tarp
pasaulio lyderių, įtakingiausių žmonių ir platesnėje
bendruomenėje yra svarbus bibliotekų sferos
vadovų prioritetas.

Išteklių užtikrinimas ir jų paskirstymas poveikiui
pasiekti yra svarbi bendruomenės poreikius puikiai
atliepiančių paslaugų teikimo dalis.

Būtina užtikrinti, kad visos bibliotekos turėtų
tinkamų priemonių, infrastruktūrą, finansavimą ir
gebėjimų pasinaudoti skaitmeninių naujovių
teikiamomis galimybėmis.

Kiekvienas turi kuo geriau suprasti, kaip svarbu
propaguoti bibliotekas, siekiant pagerinti
supratimą apie jas ir padėti joms įgyvendinti savo
tikslus. Kiekvienas bibliotekininkas yra advokatas!

Padidinus bibliotekų gebėjimą kurti vertę, jos bus
pripažintos ir palaikomos sprendimus priimančių
asmenų.

7. Suprantame bendradarbiavimo ir
partnerystės poreikį.

7. Turime stiprinti bendradarbiavimo
dvasią.

8. Norime mažinti biurokratiją,
nelankstumą ir priešinimąsi
pokyčiams.

8. Reikia peržiūrėti dabartines
struktūras ir veiklos būdus.

9. Mes saugome pasaulio atmintį.

9. Turime gerinti pasaulio
dokumentinio paveldo prieigą.

Mes pripažįstame bendradarbiavimą tarpusavyje ir
partnerystę su kitos srities atstovais, nes tai
svarbu norint sukurti stiprią, vieningą bibliotekos
erdvę.

Bibliotekų erdvė nori būti aktyvesnė savo raiška,
atvira naujovėms ir pasirengusi atsisakyti
pasenusių ar ribojančių veiklų.

Bibliotekos yra pagrindinės pasaulio dokumentinio
paveldo ir jame esančių idėjų bei kūrybiškumo
saugotojos. Mes esame unikalūs saugodami žinias
ateities kartoms ir jas perteikdami.

Suprasdami ir stengdamiesi įveikti esamas ir
galimas bendradarbiavimo kliūtis, lengviau
atsikratysime polinkio dirbti atskirai ir
įgyvendinsime bendros bibliotekų erdvės viziją.

Įveikę pasyvią mąstyseną ir priėmę naujoves bei
pokyčius, galėsime išspręsti bibliotekų problemas.

Kaip vieninga erdvė turime taikyti naujovišką
praktiką ir priemones, dalytis patirtimi bei
ištekliais, ginti su teisės ir finansavimo
problemomis susijusius sprendimus, kad
suteiktume prieigą prie mūsų saugomų kūrinių.

10. Mūsų jaunieji specialistai yra
stipriai atsidavę savo veiklai ir nori
būti lyderiai.
Didelis naujokų įsitraukimas į bibliotekų veiklos
procesą liudija jų norą dalyvauti formuojant ateities
bibliotekų erdvę.

10. Turime suteikti jauniems
specialistams veiksmingas
galimybes mokytis, tobulėti ir
tapti lyderiais.

Srities gebėjimas suvienyti jaunuosius specialistus
bei suteikti jiems galimybę tobulėti turi atitikti
besikeičiančius poreikius ir leisti jiems tapti
ateities lyderiais.

Mūsų vizija – mūsų ateitis!
Iššūkiai, kuriuos bibliotekoms kelia vis didėjanti globalizacija, gali būti įveikti tik visa
apimančiais, visuotiniais vieningos bibliotekų erdvės veiksmais. Štai kodėl IFLA pradėjo
„Globalios vizijos“ diskusiją, kuri padės sukurti ateities bibliotekų vieningos erdvės gaires.
Iki šiol nėra buvę tokios iniciatyvos, kuri kiekvienam bibliotekininkui pasaulyje suteiktų galimybę
pareikšti nuomonę. Niekada tiek daug bibliotekininkų iš daugybės pasaulio šalių nedalyvavo
viename visą pasaulį įtraukiančiame pokalbyje.
2017 m. IFLA pradėjo tirti bibliotekų erdvės patiriamus sunkumus ir galimybes visame
pasaulyje. Tai, kas buvo pasakyta 190 Jungtinių Tautų narių 7 žemynuose, rodo, kad visame
pasaulyje mus vienija tie patys tikslai ir vertybės. Bet mes privalome veiksmingai suvienyti
pasaulinius ir vietos masto veiksmus. Regionų ypatumų ir reikalavimų pripažinimas turės
esminės reikšmės mūsų pastangoms ateityje vienijant bibliotekų erdvę bendriems iššūkiams
įveikti.
2018 m. IFLA sukurs didžiausią veiklos idėjų banką, visų bibliotekininkų ir pačios IFLA įkvėpimo
šaltinį, pagelbėsiantį planuojant ateitį. Surengdami virtinę seminarų, taip pat internetinėje
platformoje norime surinkti idėjas iš viso pasaulio bibliotekininkų. Tai leis nustatyti, kaip visuose
regionuose esančios visų tipų bibliotekos gali atlikti savo vaidmenį. Pagal pasiūlytas idėjas IFLA
parengs strategiją ir veiksmų planus, kurie mūsų viziją – stipri ir vieninga bibliotekų erdvė,
didinanti raštingų, gerai informuotų ir aktyvių visuomenių galią, – pavers realybe.

