Unescos folkbiblioteksmanifest 1994
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll
i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap,
tankar, kultur och information.
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för
den enskilde och för olika grupper i samhället.
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande
kraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig
drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling.
UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt
medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.
Folkbiblioteket
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och
information lätt tillgänglig för sina användare.
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet,
språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av
någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga
minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom
kriminalvården.
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov.
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade
genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning
till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip.
Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna
som minne för mänsklig strävan och fantasi.
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon
form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella
påtryckningar.

http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm

Folkbibliotekens uppgifter
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information,
utbildning och kultur bland annat genom att:
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 2. Stödja såväl
självstudier som formell utbildning på alla nivåer 3. Erbjuda möjligheter till
kreativitet och personlig utveckling 4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och
kreativitet 5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om
vetenskaplig forskning och utveckling 6. Vara öppna för alla konstnärliga
uttrycksformer 7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell
mångfald 8. Stödja muntlig berättartradition 9. Garantera medborgarna tillgång till
alla slag av samhällsinformation 10. Tillhandahålla erforderliga
informationstjänster för det lokala näringslivet, för organisationerna och för olika
intressegrupper 11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra
kunskaperna om dess användning 12. Ge stöd till och delta i
alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till sådan
verksamhet.
Lagstiftning, finansiering och samverkan
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett
samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av
allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi
för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.
För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom
biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering
fastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en
gemensam standardnivå.
Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen
inom hela det allmänna biblioteksväsendet.
Ledning och förvaltning
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål,
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv
organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.
Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och
internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och
yrkeskategorier.

Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning
och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt
öppethållande för att passa användarna. Detta innebär också att biblioteket genom
uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva
kan komma till biblioteket.
Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.
Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser.
Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en
fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster.
För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas
program för uppsökande verksamhet och för användarutbildning.
Att förverkliga manifestet
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att
verka för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.
Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA).

