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Discurs de presentació del Manifest català 
21 de novembre de 2022 

  
A càrrec d’Ulrike Krass, de la Secció de Biblioteca Pública de l’IFLA 

  
 
Bon dia col·legues! Hola a tothom. 
 
Em dic Ulrike Krass. Sóc directora adjunta de la biblioteca pública de Friburg a 
Alemanya. Friburg es troba a la part sud-oest d'Alemanya, prop de França i 
Suïssa, als peus de la selva negra.  
 
Des del 2019 sóc membre de la Secció de Biblioteques Públiques de l'IFLA, i 
des del primer dia del meu mandat el Manifest de la Biblioteca Pública va 
esdevenir una part important de la meva vida.  
 
El 2019 vam celebrar el 25è aniversari de la versió de 1994. En aquella ocasió 
estàvem reflexionant sobre la rellevància del Manifest en l'actualitat. Ens vam 
assabentar que les visites a la pàgina del Manifest de la Biblioteca Pública al 
lloc web de l'IFLA han augmentat durant els últims anys, en lloc de caure o 
mantenir-se estables.   
 
Quan el grup de treball de la Secció de Biblioteques Públiques de l'IFLA va 
començar l'actualització, vam preguntar als bibliotecaris d'arreu del món com 
feien servir el Manifest i quins canvis calien. Va ser molt impressionant llegir 
les declaracions de més de 1000 col·legues d'arreu del món. Van dir que el 
Manifest encara té importància i que compartim una visió comuna sobre què 
són i han de ser les biblioteques.   
 
L'objectiu de la revisió era abordar el paper en constant evolució de les 
biblioteques públiques, alhora que reconéixer els substancials avenços 
tecnològics que han canviat la manera com la gent accedeix, crea i consumeix la 
informació.   
 
La col·laboració amb la UNESCO va ser valuosa. Van assenyalar que l'ambició 
de la biblioteca pública és mantenir de manera proactiva la seva comunitat 
informada i conscient. Van emfatitzar que nosaltres, com a bibliotecaris, hem de 
tenir un ull en les persones amb poques habilitats digitals. Tenim un paper 
important a l'hora d'anivellar el terreny de joc per a les persones desfavorides.  
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El Manifest actualitzat em proporciona una nova inspiració i motivació per 
ajudar a establir una societat més equitativa i sostenible.  
 
Us desitjo una sessió plena d'informació, debats animats sobre el nou Manifest i 
bones idees per a la seva posterior implementació. Tot el millor!  
 
Hasta luego 


