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3 idees força

L’actual Manifest IFLA-Unesco empodera el Model de Biblioteca que estem projectant 
al nostre context

1994: Moment de desplegament del servei bibliotecari versus 2022: Consolidació 
de la biblioteca al servei de les polítiques municipals i nacionals. 

Caixa d’eines per a la implementació Manifest. Capital humà, motor procés transformació



D’on venim? 
Cuina del Manifest 



Impuls de la biblioteca pública a través d’una missió i uns valors 
compartits per la comunitat bibliotecària.

Posar en relleu la importància del Servei de Biblioteca Pública 
per a la comunitat des de la Unesco.

L’essència del servei: accessibilitat igualitària a la cultura, 
a la formació i a la informació.

Un document essencial de posicionament de la Biblioteca Púbica 
a les agendes polítiques.



Per què calia actualitzar 
el Manifest?

Canvis tant en l’oferta de serveis com en les necessitats 
de gestió. Nous Reptes de Gestió Pública

Ciutadania, més activa i participativa

Canvis sociològics



Inclusió social i respecte pel medi ambient

Inclusió digital

Envelliment de la població

Diversitat cultural, funcional, de gènere....



Quina biblioteca 
reflecteix?



REFLECTEIX UNA 
BIBLIOTECA QUE 
VETLLA PER...

• Societat del Coneixement: 
accedir, produir, crear 
i compartir coneixement. 

• Desenvolupament Sostenible



TecnoGirl WelcomeBIB



Canvis principals



Canvis 
principals

Versions anteriors L’actualització

Estimular la imaginació i creativitat 
dels infants i dels joves. 

Oferir oportunitats per al desenvolupament 
creatiu i estimular la imaginació, creativitat, 
curiositat i empatia.

Crear i reforçar els hàbits de lectura 
en els infants des dels 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, tant 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, tant tradicionals com digitals.

Garantir l’accés a tot tipus d’informació 
comunitària.

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



Canvis 
principals

VERSIONS ANTERIORS L’ACTUALITZACIÓ

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

Preservació 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
i d’escriptura, i facilitar el 
desenvolupament de l’alfabetització 
mediàtica i informacional i les habilitats 
i alfabetització digital per a tothom. 



El Manifest: una 
responsabilitat de tots



Implantació
del Manifest: 
responsabilitat
compartida!

IFLA-UNESCO: 
Suport a l’àmbit 

professional

Responsables 
polítics: Impuls dels 

drets culturals

Les administracions: 
Col·laboració més 

efectiva; repte dels 
perfils professionals

Professionals de 
Biblioteques: 

aterrar-lo al municipi



Caixa d’eines i referències

Eines

1. Traducció catalana del Manifest 2022

2. Principals canvis 1994/2022

3. Salutació d’Ulrike Krass, IFLA PL Section (Vídeo i text).

https://www.youtube.com/watch?v=5qef6EfBux0&list=PLV9vfapWZYaY5676WUEG
pQzZ2CJLWbGqL

4. Salutació de Xianhong Hu, UNESCO 

5. Presentació Ester Omella, IFLA PL Section

Per saber-ne més:

Web IFLA- PLS

Web COBDC (properament)

Web GSB

El Manifest 2022 a les Nacions Unides

https://www.youtube.com/watch?v=5qef6EfBux0&list=PLV9vfapWZYaY5676WUEGpQzZ2CJLWbGqL
https://www.ifla.org/units/public-libraries/
https://cobdc.org/
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/model-xbm


Agraïments!

Assumpta Bailac
Gabriel Blanco 
Àlex Cosials
Carme Mayol
Jordi Permanyer
Dolors Portús
Núria Ventura 
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