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Хора. Обществената библиотека е център на гражданска ангажираност, насърчаване
на нови отношения и засилване на човешкия капитал в общността за сметка на
изграждането на колекции. Библиотекарите са активно обществено ангажирани,
свързвайки физически лица с широк спектър от местни и национални ресурси и
улеснявайки обучението и творчеството за всякакви възрасти. Хората са в центъра на
мисията на библиотеката – родители, четящи с децата си; юноши и учащи се; студенти;
хора, търсещи работа; предприемачи; емигранти, изучаващи език; пенсионери; автори,
публикуващи книги чрез нови библиотечни издателски платформи и др. Цифровите
технологии променят и традиционното книгоиздаване, затова библиотеките трябва да
бъдат чувствителни към новите дигитални форми и възможности.
Място. Днес библиотеката е едновременно физическо и виртуално място, но
физическото присъствие продължава да бъде здрава опора за общностите.
Изследванията и опитът сочат, че географията и мястото все още имат значение.
Обществената библиотека е пространство за широк спектър от цели – четене, общуване,
учене, игра, срещи и др. Физическото присъствие служи за икономическото развитие и
съживяването на квартали или селища и укрепва общностната или локалната
идентичност. Много библиотеки създават пространства, в които с разнообразни
инструменти и технологии вдъхновяват обучението, откриването, създаването и където
се насърчава експериментирането с обучен библиотечен персонал и общностни
ментори. Хората и технологиите се срещат в библиотеката.
Освен че е физическо пространство, библиотеката в дигиталната епоха е и виртуално
място, достъпно от всяка точка на света и по всяко време. Като част от тенденциите за
трансформиране на информацията в дигитални формати публичните библиотеки ще
променят естеството на физическото си присъствие и ще съхраняват все по-малко
материали в своите колекции. Все повече библиотечните потребители ще имат достъп
до информация чрез библиотечни мрежи. Уеб сайтове, онлайн дискусионни групи,
класове, wi-fi горещи точки и пр. са примери за нарастващото присъствие на
виртуалната библиотека в обществото...
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