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Може би няма по-подходящо място за провеждане на поредната генерална
конференция на ИФЛА, посветена на неограничените възможности на библиотеките в
бъдещето. Сингапур веднага грабва с изключителната си архитектура, умело съчетала
малките уютни улички на китайския и индийския квартал с модернизма; с технологичния
напредък във всички сфери на живота; с уникалните туристически атракции и
същевременно строгите закони и правила за поведение, благодарение на които много
европейски страни могат да завидят на чистотата и реда там. Но това е и страна, в
която образованието е на почит и инвестициите в образование, информация, наука и
култура са национален приоритет. Библиотеките в Сингапур от наша, българска гледна
точка, също са библиотеки на бъдещето. „В Сингапур нашите библиотеки са добре
познато и обичано място, където хората от всички възрасти се събират, за да учат,
обменят идеи и да общуват. Те са също и врати към знание и идеи, помагайки за
обогатяването на хората и давайки им нови възможности чрез подобряване на
грамотността.” – каза д-р Якоб Ибрахим, министър на комуникациите и
информационните технологии при откриването на форума. В словото си той отбеляза,
че библиотеките са ключов социален стълб в обществото, достъпни за всички и
предлагащи безплатен и свободен достъп до своите колекции от библиотечни
материали и бази данни.
Световният форум на ИФЛА събра повече от 3 500 библиотечни и информационни
специалисти от над 120 страни. Той се проведе в конгресния център Сънтек сити, който
предлага всички възможни удобства и улеснения за събитие от такъв мащаб.
Организацията от страна на домакините бе перфектна, а тяхното гостоприемство и
сърдечност – пословични.
Програмата на конференцията протече в шест сесии, посветени на следните основни
теми: Свободен достъп и дигитални ресурси; Политики, стратегии и застъпничество;
Улеснен достъп за ползвателите и нови услуги; Средства и техники; Идеи и иновации и
Предвиждане на новостите. В рамките на тематичните сесии се проведоха над 140
заседания, посветени на различни актуални проблеми, предложени от секциите на
ИФЛА. Обект на обсъжданията бяха както иновативните подходи и решения за
развитието на библиотечните услуги, така и професионалните умения и качества,
необходими на библиотекарите в бъдеще. Изключително интересни бяха заседанията,
посветени на дигиталното съдържание, на новите професионални стандарти за
университетски и обществени библиотеки, на заемането на е-книги в библиотеките,
изискванията към професионалните компетенции на библиотекарите в библиотеките на
бъдещето и др. На пленарни сесии бяха дискутирани и на най-новите направления в
развитието на библиотечния сектор, като превръщането на библиотеките в „зелени”,
отвореният достъп до научни масиви, семантичният уеб и представянето на
библиотечните ресурси, дългосрочното опазване и съхраняване на културното
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наследство в библиотеките и др...
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