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През 2017 г. ИФЛА стартира проект, чиято цел е формиране на глобална визия за
библиотеките от обединения световен библиотечен сектор и изготвяне на план за
действие за нейната реализация. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация
„Бил и Мелинда Гейтс“. Той включва следните основни дейности: дискусии, чрез които
да се очертае възможно най-широка и всеобхватна визия за бъдещето на библиотеките,
онлайн анкета за гласуване и кампания в социалните мрежи, изготвяне на финален
доклад и план за действие. Създадена е уеб платформа, в която се публикува подробна
информация за проекта и чрез която може да се участва в онлайн допитването. За пръв
път в историята на ИФЛА в дейностите по проекта са ангажирани всички
институционални и индивидуални членове, които могат да изкажат своето мнение по
този изключително важен за общото бъдеще на библиотеките въпрос.
Дискусията „Глобална визия за библиотеките“ стартира през месец април 2017 г. със
среща на група експерти на високо равнище в Атина. Последват още шест регионални
дискусии в различните континенти. В тях са ангажирани хиляди представители на
световната библиотечна общност да обсъдят как с общи усилия могат да се посрещнат
предизвикателствата на бъдещето. ИФЛА вярва, че само обединеният и свързан
библиотечен сектор може да осъществи истинския потенциал на библиотеките да
изграждат грамотни, информирани и активни граждански общества. Лозунгът на
световната дискусия е: „Заедно създаваме бъдещето! Присъедини се към нас“.
Библиотечни специалисти от над 140 страни са участвали в проведените срещи и
дискусии. Интересен бе подходът към организирането на дискусиите – те се провеждат
по унифициран списък от въпроси, на които всяка страна трябва да даде своя
колективен отговор. Друго условие бе в дискусиите да участват представители от
всички съставни части на библиотечния сектор.
Като част от инициативата, на 26 септември 2017 г. в София 25 библиотечни
специалисти участваха в националната дискусия за това как обединеният библиотечен
сектор може да се справи с предизвикателствата на бъдещето. Общият трудов стаж в
библиотека на всички участници е 571 години. Участниците бяха представители на
националната библиотека, 10 обществени и 6 академични библиотеки, две библиотечни
катедри и две библиотечни фондации. Разпределени в 4 работни групи, те работиха
самостоятелно по всеки въпрос, като излъчваха говорител, който докладва колективния
отговор на групата...
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Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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