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La Missió de la Biblioteca Pública avui 
Novetats al Manifest de la Biblioteca Pública 
 

La recentment apareguda actualització del 2022 del Manifest IFLA-Unesco de la 
Biblioteca Pública torna a examinar el paper de la biblioteca pública – ampliant les 
versions anteriors per reflectir de manera rigorosa les maneres com les biblioteques 
serveixen les seves comunitats avui en dia.  

A continuació, trobareu un resum d’algunes de les incorporacions essencials que es 
poden trobar al Manifest.   

 

Desenvolupament sostenible 
L’actualització del Manifest afirma que, amb les seves activitats relacionades amb 
alfabetització, educació i cultura, les biblioteques contribueixen als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i a la construcció de societats més 
equitatives, humanes i sostenibles. 

 

Biblioteques en Societats del Coneixement  
Les maneres com les persones accedeixen i usen la informació ha evolucionat. 
L’actualitzat Manifest reflecteix el paper de les biblioteques per afavorir societats del 
coneixement, ajudant tots els membres de la societat a accedir, produir, crear i compartir 
coneixement. 

Això inclou un augment en l’èmfasi sobre l’accés remot i digital a la informació i als 
materials, així com, una referència als temes legals d’accés a l’ era digital i accés a les 
competències i connectivitat necessàries per superar la bretxa digital. Això inclou el 
desenvolupament d’alfabetització mediàtica i informacional i habilitats digitals amb la 
voluntat de crear societats equipades, informades i democràtiques.  

L’actualització destaca que les biblioteques donin suport a societats del coneixement 
saludables mitjançant assegurar l’accés i activar la creació i el compartir coneixements de 
tot tipus, incloent els científics i el coneixement local sense barreres comercials, 
tecnològiques, o legals.   
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L’Evolució de la Missió de la Biblioteca Avui 

 
Versions anteriors  L’actualització 

 
Estimular la imaginació i creativitat dels 
infants i dels joves.  

Oferir oportunitats pel desenvolupament 
creatiu i estimular la imaginació, 
creativitat, curiositat i empatia 

Crear i reforçar els hàbits de lectura en 
els infants des de els primers anys.  

Crear i reforçar els hàbits de lectura en els 
infants des del naixement fins a l’edat 
adulta 

Accés a la informació i al material  Proporcionar serveis, tan presencials com 
de forma remota a través de les 
tecnologies digitals  

Conscienciar sobre el patrimoni cultural, 
valoració de les arts i descobriments 
científics 

Preservació i accés a les expressions 
culturals i patrimonials  en la valoració de 
les arts, descobertes científiques, recerca i 
innovacions i tan tradicionals com 
digitals  

Garantir l’accés a tot tipus d’informació 
comunitària 

Assegurar l’accés a la informació de la 
comunitat i oportunitats per l’organització 
comunitària 

Garantir  la inclusió, especialment, de les 
comunitats en risc d’exclusió  

Preservació de,  i accés a les dades locals 
i  autòctones, coneixement i patrimoni en 
un entorn on la comunitat pot tenir un 
paper actiu en la presa de decisions.  

Conscienciar dels descobriments 
científics 

Accés al coneixement científic, recerca i 
informació sobre salut i activar la      
participació i  el desenvolupament  
científic 

Facilitar el desenvolupament de la 
informació i habilitats en alfabetització 
informàtica 

Iniciar, donar suport i participar en 
activitats d’alfabetització i programes per 
enfortir competències lectores, d’ 
escriptura, i facilitar el desenvolupament 
de l’alfabetització mediàtica i 
informacional i les habilitats i 
alfabetització digital per a totes les 
persones.  

 

 

 

 

 


