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Introducere: Cum se folosește acest set de 

instrumente  
 

 

Bibliotecile contribuie, în mod 

substanțial, la dezvoltare. Scopul 

elaborării acestui set de instrumente 

este de a susține includerea accesului 

la informații și a bibliotecilor în 

planurile naționale și regionale de 

dezvoltare care vor contribui la 

punerea în practică a obiectivelor 

planului de acțiune Transformarea 

lumii în care trăim: Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă (”Agenda 

2030 a ONU”)
2
. 

Bibliotecile trebuie să demonstreze că 

pot contribui la îndeplinirea celor prevăzute în Agenda 2030 a ONU. Întrucât 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) care stau la baza ei sunt obiective 

                                                 
1
 Acest set de instrumente reprezintă versiunea revizuită a ghidului publicat în octombrie 2015: 

„Bibliotecile, dezvoltarea și implementarea Agendei 2030 a ONU” care a actualizat și a substituit 

ghidul „Bibliotecile și agenda de dezvoltare post-2015”(ianuarie 2015). Ambele seturi de instrumente 

anterioare sunt păstrate online exclusiv pentru a servi ca referințe: 

https://www.ifla.org/publications/7409 

 
2
 În mod evident, implicarea în alte planificări de politică guvernamentală oferă, de asemenea, 

oportunități de a obține recunoaștere și susținere pentru biblioteci. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 

 

https://www.ifla.org/publications/7409
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


~ 2 ~ 
 

universale, fiecare țară este responsabilă de elaborarea și implementarea strategiilor 

naționale (Planuri Naționale de Dezvoltare) cu scopul de a îndeplini aceste obiective 

și este de așteptat să urmărească și să raporteze propriul progres în legătură cu fiecare 

obiectiv specific. 

 

Odată aceste planuri elaborate, comunitatea bibliotecarilor din fiecare țară va putea 

demonstra liderilor guvernamentali că bibliotecile sunt parteneri rentabili pentru 

avansarea priorităților lor de dezvoltare. Advocacy-ul este esențial pentru a asigura 

recunoașterea rolului bibliotecilor ca agenți al dezvoltării locale și pentru a se asigura 

că bibliotecile primesc resursele necesare continuării acestei activități. 

 

Acționați în țara dvs. pentru a vă asigura că bibliotecile au un cuvânt de spus 

atunci când guvernul decide cum să implementeze ODD-urile: 

 

• Participați la consultările naționale privind planurile naționale de dezvoltare 

• Creșteți gradul de conștientizare cu privire la rolul important pe care bibliotecile îl 

au în dezvoltare 

• Stabiliți întâlniri cu decidenții politici pentru a promova bibliotecile și Agenda 2030 

a ONU  

 

Scopul elaborării acestui set de instrumente 
 

Acest set de instrumente este realizat, în primul rând, cu scopul de a ajuta bibliotecile 

să se implice în activități naționale de advocacy. De asemenea, va fi de interes pentru 

bibliotecarii implicați în activități de advocacy la nivel local și în organizarea de 

evenimente de promovare a Agendei 2030 a ONU 2030 în propria comunitate. 

 

Acest set de instrumente vă va ajuta să: 

 

1. Înțelegeți Agenda 2030 a ONU și activitatea de advocacy a IFLA; 

2. Înțelegeți modul în care Agenda 2030 a ONU este implementată la nivel național; 

3. Organizați întâlniri cu decidenții politici pentru a demonstra contribuția pe care 

bibliotecile și accesul la informație o au în dezvoltarea națională și în îndeplinirea 

ODD-urilor; 

4. Monitorizați Agenda 2030 a ONU și punerea în aplicare a ODD-urilor; 

5. Informați utilizatorii bibliotecii cu privire la Agenda 2030 și despre ODD-uri. 

 

Mulțumim… și etapele următoare 
 
Ca rezultat al promovării realizate de către IFLA, de către membrii noștri, de 

semnatarii Declarației de la Lyon, de partenerii de coaliție din societatea civilă și de 

statele membre ale ONU, accesul la informație a fost recunoscut ca obiectiv specific 

în cadrul Obiectivului pentru dezvoltare durabilă 16: Promovarea unor societăți 

pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile: 
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Obiectivul 16.10: Asigurarea accesului public la informație și protejarea 

libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile 

internaționale.
3
 

 

 

Cultura (obiectivul 11.4) și TIC (obiectivele 5b, 9c, 17.8) au fost, de asemenea, 

incluse în ODD-uri. 

 

Jumătate din populația lumii nu are acces la informații online. În societatea 

cunoașterii, bibliotecile oferă tuturor acces la informații și oportunități.
4
 

 

Și alfabetizarea universală este recunoscută în viziunea pentru Agenda 2030 a ONU. 

 

Noi ne imaginăm... o lume în care alfabetizarea să fie universală.
5
 

 

Recunoașterea de către ONU reprezintă doar un prim pas. Dificultăți au apărut, cu 

adevărat, când ODD-urile au început să fie implementate de guverne la 1 ianuarie 

2016. 

 

Activitatea de advocacy la nivel național și regional este esențială pentru a garanta că 

guvernele recunosc și se angajează să sprijine accesul la informații și bibliotecile pe 

măsură ce implementează ODD-urile. 

 

 

1. Precizări privind Agenda 2030 a ONU 

și activitatea de advocacy a IFLA 
 

Context 
 

În septembrie 2015, după mai mult de trei ani de negocieri și o implicare intensă a 

mai multor părți interesate, inclusiv IFLA, statele membre ale Organizației Națiunilor 

Unite au adoptat Agenda de dezvoltare post-2015 pentru a îndeplini Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului, Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă.
6
 

 

Agenda 2030 a ONU este un plan complet și coherent care cuprinde 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), cu un total de 169 de obiective specifice care acoperă 

toate aspectele dezvoltării economice, sociale și de mediu. Acestea prevăd un plan 

care permite tuturor țărilor să se angajeze activ în încercarea de a transforma lumea 

noastră într-o lume mai bună, spre binele locuitorilor acestor țări și al întregii planete. 

 

                                                 
3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 

4
http://www.lyondeclaration.org/ 

5
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

6
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
http://www.lyondeclaration.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Agenda 2030 a ONU va ajuta toate statele membre ale ONU să își îndrepte atenția 

spre eradicarea sărăciei, schimbările climatice și dezvoltarea populației. Dacă această 

agenda va fi realizată, nimeni nu va fi lăsat în urmă. Toate țările din lume trebuie să 

îndeplinească Obiectivele. Agenda 2030 a ONU este un angajament politic, ceea ce 

înseamnă că toată lumea, inclusiv bibliotecile și societatea civilă, va avea un rol în a 

se asigura că guvernele sunt responsabile pentru implementarea ODD-urilor. 

Bibliotecile susțin multe dintre aspectele prevăzute în Agenda 2030 a ONU și ODD-

urile. Bibliotecile sunt instituții publice cheie care îndeplinesc un rol vital în 

dezvoltare la toate nivelurile societății. 

 

Agenda 2030 a ONU  include: 

 

1. Declarația 

• Viziune asupra lumii în anul 2030 

 

2. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (17 obiective, 169 obiective specifice)
7
 

• Ceea ce întreaga lume trebuie să realizeze până în anul 2030 - de la eradicarea 

sărăciei la educație de calitate, orașele durabile, pace și justiție 

3. Mijloace de implementare 

• Cine va plăti și cât va costa 

 

4. Monitorizarea și revizuirea - inclusiv indicatorii globali
8
 

• Cum știm care țări sunt pe drumul cel bun în atingerea Obiectivelor 

Activitatea de advocacy a IFLA 
 

Asigurarea accesului la informații și cunoaștere pentru întreaga societate, susținută de 

disponibilitatea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), sprijină dezvoltarea 

durabilă și îmbunătățește nivelul de trai al populației. 

 

În decursul anilor trecuți, IFLA a pledat ca în Agenda 2030 a ONU să fie incluse: 

accesul la informații, tehnologiile informației și comunicațiilor, cultura și 

alfabetizarea universală.
9
 

 

Acestea au fost întotdeauna susținute de IFLA – ODD-urile sunt o modalitate 

esențială de a dezvolta bibliotecile și accesul la informație deoarece toate guvernele s-

au angajat să îndeplinească ODD-urile, însă IFLA va continua, de asemenea, să 

promoveze și să consolideze capacități prin intermediul altor forumuri. 

Pentru informații suplimentare, accesați: www.ifla.org/libraries-development 

 

 

 

 

                                                 
7
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

8
https://unstats.un.org/sdgs/ 

9
http://www.lyondeclaration.org/ 

http://www.ifla.org/libraries-development
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://unstats.un.org/sdgs/
http://www.lyondeclaration.org/
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Calendar până în 2030 
 

Calendarul (Imaginea 1) prezintă etapele majore care au condus la adoptarea Agendei 

2030 în septembrie 2015, precum și calendarul punerii în aplicare a acesteia începând 

cu 1 ianuarie 2016. 

Imaginea 1. Calendar până în 2030 

 

Calendarul arată că există procese care vor avea impact asupra implementării, 

monitorizării și revizuirii Agendei 2030 a ONU. IFLA continuă să se implice în 

dezvoltarea proceselor de monitorizare și revizuire incluzând: 

 

Indicatori
10

 

 

Indicatorii vor fi utilizați pentru a măsura progresele înregistrate în îndeplinirea ODD-

urilor. Pentru a se asigura că guvernele încearcă să îndeplinească obiectivele specifice 

16.10 (acces la informații), 11.4 (prezervarea patrimoniului cultural) și 4c 

(alfabetizare universală), IFLA a contribuit la consultările referitoare la stabilirea 

indicatorilor adecvați pentru accesul la informații, TIC, cultura și alfabetizare. 

Consultați Anexa 4: Propuneri de indicatori. 

 

Forumul Politic la Nivel Înalt
11

 

 

                                                 
10

http://unstats.un.org/sdgs/ 
11

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

http://unstats.un.org/sdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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Progresul înregistrat în realizarea ODD-urilor va fi monitorizat anual de către 

Forumul Politic la Nivel Înalt al ONU, începând din 2016. IFLA va urmări acest 

proces și se va implica în consultările privind progresele înregistrate în ceea ce 

privește obiectivele specifice: acces la informații, TIC, cultură și alfabetizare. 

 

Dezvoltarea și accesul la informații (Developmentand Access to Information - 

DA2I)
12

 

 

IFLA, în parteneriat cu Grupul pentru Tehnologie și Schimbare Socială din cadrul 

Institutului de Științele Informării (Information School) - Universitatea din 

Washington, va măsura impactul accesului la informații și va furniza date referitoare 

la progresul pe care îl fac țările îndeplinindu-și angajamentul de a promova accesul la 

informații ca parte a Dezvoltării Sustenabile a Națiunilor Unite. Dezvoltarea și 

accesul la informații (DA2I) este un instrument util inițiativelor de advocacy 

naționale, regionale și globale privind accesul la informații și biblioteci. Consultați 

Anexa 5: Raportul pe anul 2017 privind dezvoltarea și accesul la informații. 

 

2. Precizări privind modul în care Agenda 

2030 a ONU va fi implementată la nivel 

național 
 

 

Planurile Naționale de Dezvoltare 
 

Planurile Naționale de Dezvoltare ar trebui să indice cheltuielile guvernamentale și 

prioritățile programelor. Aceste planuri pot include un unic plan național de 

dezvoltare sau planuri individuale care să cuprindă, între altele, incluziune digitală sau 

dezvoltare socială. 

 

Accesul la informații și bibliotecile contribuie la eradicarea sărăciei, agricultură, 

educație de calitate, sănătate, acces public la TIC și furnizare de servicii universale, 

cultură, creștere economică și la toate celelalte obiective specifice. Demonstrându-și 

rolul pe care îl au în realizarea obiectivelor specifice, bibliotecile vor fi în postura de a 

intra în parteneriat  cu guvernul și cu alte instituții pentru a pune în aplicare strategii 

naționale și programe care să aducă beneficii utilizatorilor bibliotecii. 

 

Accesul la informație este esențial în toate domeniile de dezvoltare, iar o rețea de 

biblioteci bine finanțate are un rol unic în a contribui la realizarea acestui obiectiv. 

 

                                                 
12

https://DA2I.ifla.org/ 

https://da2i.ifla.org/


~ 7 ~ 
 

Dacă accesul la informații și bibliotecile nu sunt incluse în Planurile Naționale de 

Dezvoltare, este mai mult decât o oportunitate ratată. Guvernele se pot concentra pe 

abordări mai puțin durabile – stimulente, control mai strict asupra vieții sociale, economice 

și politice - care nu le permit indivizilor să ia propriile decizii, pe baza accesului la 

informații. Chiar dacă guvernele recunosc importanța accesului la informații, ele pot 

ignora bibliotecile și pot finanța alte organizații pentru a oferi acces public, informații și 

abilități. Prin intermediul acestui set de instrumente, veți putea demonstra valoarea 

bibliotecilor în îndeplinirea obiectivelor referitoare la sănătate, educație, economie și 

cultură și veți argumenta necesitatea unor resurse adecvate pentru furnizarea de programe 

și servicii de bibliotecă de înaltă calitate. 

 

Mai multe exemple și subiecte de discuție pentru fiecare obiectiv sunt disponibile în 

broșura „Acces și oportunități pentru toți: Cum pot contribui bibliotecile la realizarea 

Agendei Națiunilor Unite pentru anul 2030”
13

. 

 

Procesul de implementare și prioritățile guvernamentale 
 

Fiecare țară va avea o abordare diferită în ceea ce privește implementarea ODD-

urilor
14

. Fiecare va adapta ODD-urile în funcție de contextul local. În funcție de 

situația locală, guvernele naționale vor pune sau nu accentul pe anumite obiective și 

vor stabili obiective locale. De asemenea, vor crea indicatori naționali pentru a măsura 

progresul, în vederea realizării priorităților naționale, ODD-urile fiind o parte mai 

mult sau mai puțin explicită a acestui lucru. Este important să realizați o cercetare în 

țara dvs., să înțelegeți cine este responsabil și care sunt prioritățile guvernului 

dumneavoastră în implementarea ODD-urilor. 

 

Țările vor fi sprijinite de Grupul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și de alții, pentru a adapta Agenda 2030 a ONU la 

nivel local și pentru a viza domeniile prioritare din cadrul Agendei. 

 

Aceste abordări pot fi rezumate astfel: 

 

Sumarul abordărilor în implementarea ODD-urilor 

Proces Strategie sugerată Țări exemplu Decidentul politic cu 

care ar fi recomandat să 

vă întâlniți 

                                                 
13

https://www.ifla.org/publications/node/10546 
14

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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1. Noul plan 

național de 

dezvoltare 

Se va alcătui un nou plan 

național de dezvoltare, 

având la bază ODD-urile și 

planurile regionale. 

Implicați-vă în procesul de 

consultare; 

Subliniați importanța 

accesului la informații în 

toate ODD-urile; 

Folosiți-vă de alte declarații 

pentru a vă susține 

activitatea de advocacy, 

inclusiv Declarația de la 

Cape Town și Declarația de 

la Lyon privind accesul la 

informații și dezvoltare. 

Tanzania
15

 

Uganda
16

 

 

Ministru sau înalt 

funcționar de stat 

responsabil cu ODD-urile. 

Poate fi din Ministerul 

Afacerilor Externe, al 

Dezvoltării Naționale sau 

din alt minister sau 

departament. 

 

2. Proces de 

dezvoltare 

națională 

deja 

existent 

ODD-urile vor fi 

încorporate în procesul de 

dezvoltare națională deja 

existent. 

Zimbabwe 

Columbia 

Gabon 

Indonezia 

Ministru sau înalt 

funcționar de stat în 

Ministerul sau 

Departamentul dezvoltării 

naționale 

3. O 

varietate de 

planuri și 

procese 

ODD-urile vor fi integrate 

în diverse portofolii și 

politici deoarece aceste țări 

nu au un singur plan de 

dezvoltare națională. 

Politicile pot fi sau nu 

actualizate pentru a face 

referire, în mod specific, la 

ODD-uri. 

Statele Unite 

Regatul Unit 

Australia 

Germania
17

 

 

 

Ministru sau înalt 

funcționar de stat în 

ministerele sau 

departamentele vizate, ex. 

Sănătate, Educație, 

Cultură, Incluziune 

Socială 

4. 

Necunoscut 

Nu se știe care va fi 

procesul. 

 Accesați site-ul web al 

unei Misiuni Permanente a 

ONU 
18

 din țara dvs., 

acolo unde ar putea fi 

publicate anunțuri. 

Contactați Echipa de 

coordonare ONU la nivel 

de țară (UN Country 

Team)
19

 și Punctul de 

Contact (Focal Point) de 

                                                 
15

 Vor include ODD-urile în Planul Național de Dezvoltare pentru următorii 5 ani: 

http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-

development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development 
16

 Vor integra complet ODD-urile în Planul Național Secundar de Dezvoltare: 

http://www.silofighters.org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/ 
17

 ODD-urile au fost deja integral incluse în prioritățile naționale 
18

http://www.un.org/en/member-states/index.html 
19

 Echipele pe țări ale ONU, în mod particular Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite, va avea un 

rol important în susținerea guvernelor în implementarea ODD-urilor. Identificați care este echipa țării 

dvs. și stabiliți întâlniri cu aceasta. Contacte: https://undg.org/home/country-teams/unct-home/ 

http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development
http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development
http://www.silofighters.org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/
http://www.un.org/en/member-states/index.html
https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
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pe Platforma de 

Dezvoltare Sustenabilă
20

. 

 

 

 

Alte procese aferente 
ODD-urile nu sunt izolate – ele vor fi integrate în alte priorități de dezvoltare în multe 

țări. Alte procese de dezvoltare, inclusiv la nivel regional, sunt legate de ODD-uri sau 

vor contribui la îndeplinirea acestora. Pentru țările membre în aceste procese, așa cum 

s-a subliniat mai sus, pot exista abordări, la nivel național sau regional, sau cu un 

accent tematic, care vor determina modul în care țara respectivă abordează 

implementarea, luarea deciziilor și chiar asigură procesul necesar. Acestea includ, dar 

nu se limitează la: 

 

Eforturile de integrare regională: Agenda 2063 a Uniunii Africane: Africa pe care ne-

o dorim 

 

Uniunea Africană
21

 a identificat o serie de domenii de "convergență" între ODD-uri și 

Agenda 2063: Africa pe care ne-o dorim
22

, rezultatul acestui efort fiind Poziția 

africană comună privind agenda de dezvoltare post-2015
23

. În mod similar, Uniunea 

Asiatică și Uniunea Europeană au, de asemenea, planuri pe termen lung care urmăresc 

stabilirea priorităților și monitorizarea progreselor în direcția îndeplinirii acestora. 

 

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă - PGD (OGP - Open Government 

Partnership) 

 

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă
24

este o organizație internațională care 

colaborează cu guvernele țărilor membre pentru a-și asuma angajamente ferme cu 

privire la transparență, participare civică, lupta împotriva corupției și guvern deschis 

și responsabil. Parteneriatul a lansat o declarație prin care solicită țărilor membre 

PGD să folosească Planurile Naționale de Acțiune pentru a-și asuma angajamente 

care servesc drept instrumente eficiente pentru implementarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă (ODD-uri)
25

. PGD s-au angajat să integreze obiectivul 16 în 

Planurile Naționale de Acțiune ale PGD. Țări precum Moldova, Georgia și Ucraina au 

deja angajamentele legate de accesul la informații și biblioteci incluse în Planurile de 

Acțiune ale PGD. 

 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare - OCDE (OECD - Economic 

Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 

                                                 
20

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates 
21

http://agenda2063.au.int/ 
22

http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-

3.pdf 
23

http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-

post2015_en.pdf 
24

http://www.opengovpartnership.org/ 
25

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post2015_en.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post2015_en.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf
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OCDE
26

va sprijini cele 34 de state membre ale acestei organizații prin coerența 

politicilor, consolidarea parteneriatelor, disponibilitatea datelor și adaptarea 

instrumentelor de evaluare existente, cum ar fi Programul de Evaluare 

Internațională a Elevilor (PISA), la ODD-uri
27

. 

 

 

Procesele de dezvoltare conexe privind schimbările climatice și finanțarea 

 

Cea de-a treia Conferință Mondială a ONU privind Reducerea Riscului de Dezastre, 

organizată la Sendai, Japonia în martie 2015, a elaborat o agendă globală pe acest 

subiect
28

. Acest lucru este important pentru dezvoltarea și protejarea patrimoniului 

cultural. În iulie 2015, în Etiopia, s-a convenit asupra cadrului Agendei de Acțiune de 

la Addis Abeba pentru finanțarea dezvoltării
29

. Acest cadru a dus la crearea unei 

platforme de schimb de cunoștințe, cu acces liber, susținută de IFLA
30

. În decembrie 

2015, la conferința COP21
31

 privind schimbările climatice, care a avut loc la Paris, s-a 

ajuns la un acord global. În mod similar, inițiative de tipul HABITAT III, legate de 

dezvoltarea urbană, comunități și altele, oferă un cadru global pentru a analiza și a 

răspunde provocărilor naționale. 

 

O serie de agenții ale ONU au un rol special, transversal în ceea ce privește ODD-

urile: 

 

Comisiile Regionale ale ONU 

 

Comisiile Regionale ale Națiunilor Unite vor constitui o punte de legătură 

importantă între nivelurile globale și naționale pentru implementarea, 

monitorizarea și revizuirea ODD-urilor
32

. Prioritățile lor vor avea un impact 

asupra ODD-urilor din fiecare regiune. Acestea sunt potențiale puncte de contact 

importante pentru bibliotecile care doresc să înțeleagă evoluțiile regionale și să 

ofere feedback cu privire la modul eficient în care ODD-urile sunt implementate. 

 

Acestea sunt următoarele: 

● Comisia Economică pentru Africa (UNECA): https://www.uneca.org/ 

● Comisia Economică pentru America Latină și Caraibe (ECLAC): 

http://www.cepal.org/en 

● Comisia Economică și Socială pentru Asia și Pacific (ESCAP): 

http://www.unescap.org/ 

● Comisia Economică pentru Europa (ECE): 

http://www.unece.org/info/ece-homepage.html 

● Comisia Economică și Socială pentru Asia de Vest (ESCWA): 

https://www.unescwa.org/ 

                                                 
26

http://www.oecd.org/ 
27

http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm 
28

http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 
29

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 
30

http://www.ifla.org/node/9702 
31

http://www.cop21paris.org 
32

http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and-

ensure-success-2030-agenda 

https://www.uneca.org/
http://www.cepal.org/en
http://www.unescap.org/
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
https://www.unescwa.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.ifla.org/node/9702
http://www.cop21paris.org/
http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and-ensure-success-2030-agenda
http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and-ensure-success-2030-agenda
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Forumul Mondial al ONU privind Datele - United Nations World Data Forum
33

 

 

Ca urmare a uneia dintre principalele recomandări conținute în raportul intitulat: „O 

lume care contează”, prezentat în noiembrie 2014 de Grupul Independent de Experți 

și Consultanți în Revoluția Datelor pentru Dezvoltare Durabilă al Secretarului General 

al Organizației Națiunilor Unite, Comisia de Statistică a convenit asupra faptului că 

Forumul Mondial al ONU privind datele de dezvoltare durabilă (United Nations 

World Data Forum on SustainableDevelopment Data - UN World Data Forum) ar fi 

platforma potrivită pentru intensificarea cooperării cu diferite grupuri profesionale, 

cum ar fi: experți în tehnologia informației, experți în informații geospațiale, 

cercetători în domeniul datelor și utilizatori, precum și părțile interesate din societatea 

civilă. Primul Forum Mondial privind datele al Organizației Națiunilor Unite a fost 

găzduit de Africa de Sud, în Cape Town, la începutul lunii ianuarie 2017. 

Evenimentul va avea loc în fiecare an într-o altă locație. 

 

 

3. Stabilirea întâlnirilor cu decidenții politici  
 

Arătați care este contribuția bibliotecilor și accesului la informații la dezvoltarea 

națională și în îndeplinirea tuturor ODD-urilor. 

 

Stabiliți întâlniri cu decidenții politici respectând etapele următoare: 

1. Identificați reprezentanți din sectorul bibliotecilor; 

2. Urmăriți procesul de implementare și prioritățile guvernamentale; 

3. Elaborați o strategie și mesaje-cheie; 

4. Organizați întâlniri cu factorii de decizie și participați la consultări; 

5. Folosiți-vă de mass-media, de partenerii și susținători; 

6. Monitorizați procesul. 

 

3.1. Identificați reprezentanți din sectorul bibliotecilor 
 

Este important ca vocea bibliotecilor privind Agenda 2030 a ONU  să fie coordonată 

și susținută pe scară largă la nivel național și să fie în concordanță cu poziția 

internațională a IFLA. Alegeți doi sau trei reprezentanți ai bibliotecarilor pentru a 

coordona activitățile de advocacy și a organiza întâlniri. Spre exemplu, liderii din 

asociația națională a bibliotecilor, din biblioteca națională și/sau principalele 

biblioteci publice și de cercetare. 

 

Atunci când alegeți reprezentanții, asigurați-vă că alegeți persoane care nu numai că 

au legitimitate (datorită vechimii în profesie, instituției/asociației pe care o 

reprezintă), dar care sunt familiarizați cu astfel de activități și se simt confortabil în 

astfel de situații. Scopul este să se creeze o formă de relație personală, iar aceștia să 

fie invitați să revină. 

                                                 
33

http://undataforum.org/WorldDataForum/ 

http://undataforum.org/WorldDataForum/
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3.2. Urmăriți procesul de implementare și prioritățile 

guvernamentale  
 

Pentru îndrumări suplimentare privind procesul de planificare la nivel național, care 

include: identificarea decidenților politici, a priorităților și activităților propuse pentru 

implementarea ODD-urilor, consultați secțiunea 2 din acest document Precizări 

privind modul în care Agenda 2030 a ONU va fi implementată la nivel național. 

Procesele vor fi diferite de la o țară la alta, iar dvs. sunteți cei mai în măsură să 

înțelegeți ce se întâmplă. 

 

3.3. Elaborați o strategie și mesaje-cheie 
 

Pentru a vă asigura că mesajul de susținere a accesului la informații are impact în 

întreaga lume, este important să vă concentrați asupra priorităților naționale și să 

includeți în întâlnirile dvs. aspecte din mesajele globale ale IFLA. Pentru alte detalii, 

consultați Anexa 2: Informare / broșură: Bibliotecile și accesul la informații au o 

contribuție importantă la dezvoltarea națională. 

Este posibil ca în diverse contexte naționale sau culturale să fie necesare anumite 

adaptări sau să fie prezentate mai multe exemple naționale. Pentru IFLA, feedback-ul 

asupra acestui aspect este esențial. 

 

Planificați întâlnirea și faceți cercetări: 

 

● Ce știți despre persoana cu care vă veți întâlni (priorități personale? Preferă să 

i se prezinte date concerte sau, mai degrabă, să i se povestească cum stau 

lucrurile?), care sunt prioritățile ministerului sau ale departamentului său și 

interesele naționale ale guvernului? 

● Ce știți despre investițiile și politicile existente în țara dvs. privind accesul la 

informații și biblioteci? 

● Care puncte ale discuției vor fi cele mai relevante? 

● Ce are de câștigat decidentul sau guvernul dvs. dacă sprijină accesul la 

informații? Cum beneficiază țara dvs. de accesul la informații? 

● Cine va prezenta fiecare punct de discuție în timpul întâlnirii? 

 

3.4. Organizați întâlniri cu factorii de decizie și 

participați la consultări  
 

Obiectivul întâlnirilor sau al participării la consultări este de a informa 

reprezentanții/decidenții politici cu privire la contribuția pe care bibliotecile din țara 

dumneavoastră o au în îndeplinirea ODD-urilor și importanța accesului la informații. 

 

Realizând acest lucru cu succes, bibliotecile se vor putea poziționa în calitate de 

parteneri ai guvernului sau al altor instituții în implementarea strategiilor și 

programelor naționale care sunt în beneficiul utilizatorilor bibliotecii. 
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În funcție de planurile naționale de dezvoltare sunt stabilite multe cheltuieli 

guvernamentale și priorități ale programelor. Identificați oportunități pentru 

includerea bibliotecilor. 

 

Identificați decidenții politici din țara dvs.: 

 

● Dacă în țara dvs. există un ministru sau un înalt funcționar de stat desemnat să 

implementeze ODD-urile sau să coordoneze inițiativele de implementare, 

stabiliți o întâlnire cu aceștia; 

● De asemenea, puteți solicita întâlniri cu alte ministere-cheie pentru a obține 

sprijin pentru poziția dvs. În majoritatea țărilor, bibliotecile colaborează cu 

Ministerele Educației, Culturii, Incluziunii, Comunicării și TIC. Aceste 

ministere vor fi probabil dornice să se implice într-un astfel de proces 

important; 

● Echipele de coordonare ONU la nivel de țară, în special Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (PNUD), vor avea un rol important în sprijinirea 

guvernelor în implementarea ODD-urilor. Programați o întâlnire cu echipa de 

coordonare ONU din țara dvs.
34

.  

 

Participați la consultări 

 

Multe țări vor organiza forumuri cu sau fără consultări formale pentru a discuta 

despre punerea în aplicare a ODD-urilor. Profitați de orice oportunitate apărută. 

Pentru a afla ce întâlniri sunt planificate în țara dvs., urmăriți mass-media sau site-

urile web ale Ministerului Dezvoltării Naționale sau Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD) din țara dvs. 

 

3.5. Folosiți-vă de mass-media, de partenerii și 

susținători 
 

Activitatea de advocacy poate fi mai eficientă dacă bibliotecile colaborează cu mass-

media, partenerii și susținătorii, astfel încât poziția dvs. să fie consolidată de către cei 

din afara sectorului bibliotecilor. 

 

Mass-media vă poate susține. Dacă o chestiune este intens dezbătută în mass-media, 

ea poate adesea atrage atenția decidenților politici. Profitați de avantajele zilelor 

naționale sau internaționale (cum ar fi Ziua Internațională a Accesului Universal la 

Informație, 28 septembrie) pentru a informa mass-media despre activitățile 

bibliotecilor. 

 

Partenerii și organizațiile de coaliție vă pot sprijini. Construirea unei coaliții nu este 

esențială, dar poate contribui la susținerea poziției dumneavoastră. O coaliție între o 

bibliotecă (prin asociația de bibliotecă) și organizații din alt sector decât cel 

biblioteconomic înseamnă că ambele părți implicate își iau angajamentul de a 

colabora pentru a obține un rezultat specific. Nu trebuie să fie un acord oficial, ci ar 

trebui să fie reciproc avantajos. De exemplu, IFLA este parte a unei coaliții cu 

organizații din alt sector decât cel biblioteconomic pentru a promova accesul la 

                                                 
34

https://undg.org/home/country-teams/unct-home/ 

https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
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informații în Transparency, AccountabilityandParticipationNetwork (TAP Network) - 

Rețeaua pentru Transparență, Responsabilitate și Implicare. 

 

Susținătorii pot fi ei înșiși factori decizionali, care vă pot ajuta să avansați în cadrul 

unui minister, sau persoane importante (membru al Parlamentului, scriitor sau 

celebritate, spre exemplu) care vă pot face poziția mai vizibilă. Gândiți-vă dacă aveți 

susținători dispuși să lucreze cu dvs. 

 

3.6. Monitorizați procesul 
 
Fiecare țară va aborda implementarea într-un mod diferit și în momente diferite. Este 

important să monitorizați în permanență evoluțiile din țara dvs., pentru a profita de 

oportunități, pe măsură ce acestea se ivesc. Urmărirea evoluțiilor vă va permite, de 

asemenea, să vă dați seama ce funcționează în ceea ce privește convingerea factorilor 

de decizie că bibliotecile sunt importante. Ori de câte ori organizați un eveniment, 

contactați un jurnalist sau mergeți la o întâlnire, încercați să aflați ce impact a avut 

această activitate. 

 

4. Monitorizarea Agendei 2030 a ONU  și 

implementarea ODD-urilor 
 

Statele membre ale ONU, în acord cu ODD-urile, au pus accentul pe importanța 

monitorizării progresului. În acest scop, ei au stabilit o listă cu peste 200 de indicatori, 

care să le permită să demonstreze progresul (sau lipsa acestuia) în atingerea 

obiectivelor. În plus, țările sunt invitate să participe voluntar la revizuiri naționale 

(Voluntary National Reviews – VNR - Revizuiri Naționale Voluntare) în fiecare an, 

ceea ce le oferă ocazia de a stabili progresele pe care le fac și de a răspunde 

întrebărilor adresate de alte state membre și ONG-uri la Forumul Politic la Nivel Înalt. 

 

Ambele instrumente pot fi importante pentru biblioteci. Deși indicatorii utilizați ar 

putea fi îmbunătățiți, aceștia includ măsurători utile, cum ar fi folosirea Internetului și 

alfabetizarea. Ele oferă un indicator util al progresului general către realizarea 

obiectivelor bibliotecii. 

 

În paralel, atunci când o țară realizează o Revizuire Națională Voluntară, bibliotecile 

au posibilitatea să furnizeze date privind modul eficient în care asigură accesul la 

informații. Urmăriți actualizările IFLA pe această temă. 

 

Trimiteți feedback către IFLA 
 

Feedback-ul trimis la IFLA ne va ajuta să vă oferim suport atunci când planificați 

întâlniri, compuneți mesaje sau prezentați exemple locale și studii de caz. Vă rugăm 

să ne contactați atunci când: 

 

● Planificați sau organizați o întâlnire cu decidenții politici; 

● Aveți nevoie de informații suplimentare despre Agenda 2030 a ONU sau de 

exemple pe care să le folosiți în cadrul întâlnirii dvs.; 
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● Aveți nevoie de contacte sau consiliere cu privire la potențialii parteneri de 

coaliție din țara dvs.; 

● Aveți idei despre ce poate face IFLA în plus pentru a vă sprijini. 

 

Consolidarea activității de advocacy la nivel global prin 

prezentarea unor exemple locale 
 

IFLA și membrii săi sunt permanent în căutare de exemple pozitive în ceea ce privește 

bibliotecile, iar Agenda 2030 trebuie să fie folosită atunci când apar oportunități de 

advocacy la nivel internațional, regional și național. Vrem să ne asigurăm că sunt 

reprezentate bibliotecile și a serviciile de informare din toate regiunile, toate tipurile 

de biblioteci și la toate nivelurile. Aceste exemple sunt foarte utile pentru activitățile 

de advocacy ale întregii comunități a bibliotecarilor! 

 

Exemplele ar trebui să fie, în mod clar, legate de un anumit ODD și de un obiectiv 

specific, să aibă un impact evident asupra comunității pe care biblioteca sau serviciul 

o deservește și, în mod ideal, să fie livrate fie la nivel național, fie la nivel regional 

printr-un număr de biblioteci. 

 

Vă rugăm să trimiteți exemplele dvs. utilizând acest sondaj disponibil în cele 7 limbi 

oficiale ale IFLA: 

https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-

the-UN-2030-Agenda 

 

5. Informarea utilizatorilor de bibliotecă 

despre ODD-uri 
 

"Participarea autentică și accesul la informație sunt pietrele de temelie ale 

emancipării", Grupul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

 

Fiecare țară este invitată să se asigure că toată lumea știe despre ODD-uri și despre 

modul în care acestea se aplică la nivel național și local. Bibliotecarii pot ajuta. 

Fiecare bibliotecar are un rol în Agenda 2030 a ONU, acela de a se asigura că toți cei 

care vizitează bibliotecile cunosc obiectivele: 

 

● Faceți cunoscute cele mai importante obiective: Diseminați informații privind 

ODD-urile în bibliotecă. Mai multe informații despre obiective sunt 

disponibile online
35

; 

● Aflați mai multe despre ceea ce își doresc concetățenii dvs. din Lumea pe care 

ne-o dorim
36

 și site-ul My World
37

 

                                                 
35

https://sustainabledevelopment.un.org/topics 
36

https://www.worldwewant2015.org 
37

http://data.myworld2015.org 

https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda
https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://www.worldwewant2015.org/
http://data.myworld2015.org/
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● Bibliotecile ONU (UN DepositoryLibraries) au un rol esențial în sprijinirea 

factorilor decizionali în vederea îndeplinirii obiectivelor prin comunicarea 

informațiilor și prin desfășurarea de activități de cercetare
38

.  

 

 

  

                                                 
38

http://unic.un.org 

http://unic.un.org/
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Anexa 1: Exemplu de scrisoare: Asociațiile bibliotecilor către autorități 

 

Antet-ul organizației dumneavoastră / logo-uri 

 

Numele ministrului 

Adresa 

Data 

 

Stimate [numele ministrului sau al consilierului său], 

 

La nivel mondial, accesul liber la informație le permite oamenilor să ia decizii bine 

informate care le îmbunătățesc viața. Comunitățile care au acces oportun la 

informațiile relevante pentru toți au șanse mai mari pentru eradicarea sărăciei și a 

inegalității, îmbunătățirea agriculturii, asigurarea educației calitative și pentru 

sprijinirea sănătății, culturii, cercetării și inovării. 

 

Bibliotecile garantează accesul la informație – un scop transversal, care sprijină toate 

Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD). 

 

Societatea informațională reprezintă mai mult decât conexiunea la internet. La nivel 

global, 320.000 de biblioteci publice și mai mult de un milion de biblioteci 

parlamentare, naționale, universitare, științifice și de cercetare, școlare și speciale 

asigură accesul tuturor la informație și la abilitățile necesare pentru a o folosi – astfel, 

în era digitală, ele sunt instituții de importanță majoră pentru toți. Bibliotecile pot 

oferi informația și infrastructura tehnologică de comunicare (TIC), pot ajuta oamenii 

să își dezvolte abilitățile de a gestiona eficient informația și pot conserva informația, 

pentru a asigura acces continuu pentru generațiile viitoare. Ele oferă o rețea stabilizată 

de instituții locale și de încredere, prin care se adresează eficient noilor audiențe și 

populațiilor marginalizate.  

 

În țara noastră, [Asociația bibliotecilor va adăuga un exemplu relevant despre 

cum bibliotecile din țările lor sprijină unul dintre Obiectivele incluse în ODD] 

 

Bibliotecile sunt pregătite să susțină implementarea Agendei 2030 a ONU. 

 

Ne adresăm dumneavoastră pentru a stabili o întâlnire în cadrul căreia să discutăm 

despre modalitățile prin care accesul la informație și bibliotecile pot contribui la 

realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile în țara noastră. Suntem deschiși spre o 

întâlnire cu dumneavoastră cât mai curând posibil și sperăm să menținem legătură pe 

măsură ce Obiectivele vor fi implementate. 

 

Cu respect, 

 

Semnătura dumneavoastră 
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Numele dumneavoastră 

Funcția dumneavoastră / titulatura 

Numele organizației sau organizațiilor, dacă scrisoarea este semnată de mai multe 

organizații 

 

CC [menționați aici și alte persoane cărora le-ați trimis copii ale acestei scrisori] 
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Anexa 2: Informare / broșură: Bibliotecile și accesul la informație reprezintă o 

contribuție importantă la dezvoltarea națională 

 

Accesul liber la informație sprijină crearea societății informaționale și include 

infrastructura, TIC, media și dezvoltarea abilităților de operare informațională de care 

oamenii au nevoie pentru a folosi informația în mod eficient și conservarea informația 

pentru a fi asigurat accesul continuu pentru generațiile viitoare. Conform acestei 

definiții, tipul de informație care ar trebui furnizată depășește nivelul informației 

furnizate de către guvern sau cel impus de legislația dreptului la informare, dar deși 

trebuie susținute drepturile de acces la informare și date, este esențială respectarea 

intimității personale. 

 

Accesul la informație facilitează susținerea tuturor Obiectivelor Dezvoltării 

Durabile 

Jumătate din populația lumii nu beneficiază de acces la informații online. În societatea 

noastră informațională, biblioteca oferă acces și șanse pentru toți. 

 

La nivel mondial, accesul la șanse începe cu accesul la informație și cunoștințe. 

Accesul liber la informație le permite oamenilor să ia decizii fundamentate, care le pot 

îmbunătăți viețile. Comunitățile care au acces la informații actuale și relevante pentru 

toți, se situează mai bine în domeniul eradicării sărăciei și a inegalității, îmbunătățirii 

agriculturii, oferă educație de calitate și susțin sănătatea, cultura, cercetarea și 

inovarea în comunitate
39

. 

Bibliotecile garantează accesul la informați – un obiectiv transversal care susține toate 

Obiectivele Dezvoltării Durabile. 

Societatea informațională reprezintă mai mult decât conexiuni la internet. La nivel 

global, 320.000 de biblioteci publice și peste un milion de biblioteci parlamentare, 

naționale, universitare, științifice și de cercetare, școlare și speciale asigură 

disponibilitatea universală a informațiilor și a abilităților necesare folosirii acestora – 

astfel, ele sunt instituții de importanță majoră și universală în era digitală. Bibliotecile 

asigură informația și infrastructura tehnologică de comunicare (TIC), ajută populația 

să-și dezvolte abilitățile necesare pentru folosirea eficientă a informației și conservă 

informația în scopul asigurării accesului continuu pentru generațiile viitoare. Ele oferă 

o rețea instituțională locală stabilă și de încredere care se adresează în mod eficient 

noilor audiențe și populațiilor marginalizate. 

Serviciile de bibliotecă își aduc contribuția la rezultate superioare în cadrul 

Obiectivelor Dezvoltării Durabile prin: 

·Promovarea instruirii universale, inclusiv în domeniul alfabetizării media și 

informaționale și al abilităților de operare digitală; 
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·Minimizarea decalajelor în ceea ce privește accesul la informație și ajută guvernul, 

societatea civilă și mediul de afaceri să înțeleagă mai bine nevoile informaționale 

locale; 

·Oferă o rețea de site-uri de livrare de conținut pentru programe și servicii 

guvernamentale; 

·Creșterea incluziunii digitale prin acces la TIC și personal specializat pentru asistarea 

populației în dezvoltarea de noi abilități digitale; 

·Rolul de centru al comunității academice de cercetare; 

·Conservarea și oferirea accesului la cultura și patrimoniul mondial. 

 

Bibliotecile sunt pregătite să susțină implementarea Agendei 2030 a ONU 

Bibliotecile reprezintă parteneri validați și eficienți din perspectiva costurilor pentru a 

avansa în prioritățile de dezvoltare. Multe țări au desemnat biblioteci ca depozitari 

ONU, făcând din ele locuri importante pentru informarea despre ONU și despre ODD. 

Bibliotecile deja susțin avansul ODD: 

·Creșterea venitului pentru producătorii agricoli mici (Obiectivul 2): În România, 

angajații bibliotecilor publice instruiți prin programul Biblionet
40

 au colaborat cu 

guvernul local pentru a ajuta 100.000 de fermieri să folosească noi servicii TIC pentru 

a aplica la subsidii agricole, rezultatul fiind că între anii 2011-2012 comunitățile au 

beneficiat de 187 milioane USD. 

·Promovarea oportunităților de învățare continuă (Obiectivul 4): În Botswana, 

bibliotecile publice au făcut mari progrese în direcția susținerii obiectivelor 

guvernamentale din cadrul Viziunii Naționale 2016, incluzând introducerea accesului 

la TIC, îmbunătățirea abilităților de operare PC a utilizatorilor bibliotecii și 

capacitarea utilizatorilor spre a avea succes în afaceri, educație și angajare
41

. 

·Emanciparea femeilor și a fetelor (Obiectivul 5): Biblioteca Națională a Ugandei a 

oferit instruire TIC adresată fermierilor femei
42

, asigurându-se că aceste femei au 

acces la informații meteorologice, prețuri ale recoltelor și sprijinindu-le să înceapă 

comerțul online, în limbile locale. 

·Asigurarea unei forțe de muncă productive și a unui loc de muncă decent (Obiectivul 

8): Într-un an, 4,1 milioane de adulți din Uniunea Europeană au folosit computerele 

                                                 
40

IREX (2013), Bibliotecarii și Internetul îmbunătățesc nivelul de trai al fermierilor din 

Româniahttp://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-
livelihoods-romania 
41

IFLA (2013), Rolul bibliotecilor publice în conturarea Viziunii 2016 în Botswana 

http://library.ifla.org/258/1/201-radijeng-en.pdf 
42

Dincolo de acces (2012) Emanciparea femeilor și a fetelor prin TIC la 

bibliotecăhttp://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-
Issue-Brief.pdf 
 

http://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
http://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
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http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
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bibliotecilor publice pentru a desfășura activități legate de angajare – 1,5 milioane au 

folosit computerele bibliotecilor pentru a aplica pentru locuri de muncă și mai mult de 

un sfert de milion au obținut locuri de muncă în acest mod
43

. 
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Bibliotecile Publice 2020 (2014) Vedeți 

statisticilehttp://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers 

http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
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Anexa 3: Cum pot contribui bibliotecile la realizarea celor 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă 

 
Mai multe exemple și puncte de discuție pentru fiecare obiectiv în parte sunt 

disponibile în broșura și în pliantul „Acces și oportunități pentru toți: Cum pot 

contribui bibliotecile la realizarea Agendei pentru anul 2030 a Națiunilor Unite”
44

. 

Obiectiv Exemplu în bibliotecă 

1. Combaterea 

sărăciei 

Slovenia: Biblioteca Municipală din Ljubljana găzduiește 

Serviciul de Informare pentru Angajare 
45

 care ajută în jur de 

1200 de oameni pe an să-și găsească un loc de muncă, mulți 

dintre aceștia fiind fără adăpost sau beneficiari de ajutor social. 

Biblioteca oferă dezvoltarea abilităților media și de alfabetizare 

informațională și îi ajută să își redacteze CV-ul și să aplice 

pentru un loc de muncă. Având în vedere că mulți dintre 

utilizatorii bibliotecii care nu au un adăpost sunt dependenți de 

droguri, biblioteca lucrează în colaborare cu Centru de Prevenire 

și Tratament al Dependenței de Droguri, din cadrul Spitalului 

Universitar de Psihiatrie din Ljubljana, pentru a susține 

reabilitarea, reintegrarea și incluziunea socială. 

2. Combaterea 

foametei 

România: Între anii 2011-2012 bibliotecarii instruiți prin 

Biblionet
46

 au ajutat 100.000 de fermieri să obțină finanțări din 

partea Statelor Unite ale Americii în valoare de 187 milioane de 

dolari prin servicii noi de internet și acces la computere. Cei 

peste 1.000 de bibliotecari care au participat la instruire au luat 

inițiativa implementării serviciilor în cadrul bibliotecilor proprii 

în colaborare cu primăriile locale. Majoritatea primarilor au 

înțeles că acest serviciu vine în beneficiul fermierilor. 

Programul i-a ajutat pe fermieri săînvețe cum să utilizeze noile 

tehnologii din bibliotecă, pentru a accesa formularele de 

finanțare și a le depune la instituțiile guvernamentale, 

economisind astfel timp și bani. 
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http://www.ifla.org/publications/node/10546 
45

http://eng.mklj.si/index.php/special-services/item/1140-the-employment-information-service 
46

IREX (2013), Bibliotecarii și Internetul îmbunătățesc nivelul de trai al fermierilor din 

România  http://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-
livelihoods-romania 
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http://eng.mklj.si/index.php/special-services/item/1140-the-employment-information-service
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3. Sănătate Uganda: Angajați din domeniul sănătății și cel medical care 

acționează în zona rurală a Ugandei încă se confruntă cu 

provocări legate de accesul la informația de bază necesară 

asigurării unei îngrijiri medicale de calitate. The Uganda Health 

Information Digest (Revista pentru Informare în domeniul 

Sănătății) publicată de către Biblioteca Universității Makere 

reconfigurează informația academică în format tipărit pentru 

funcționarii din domeniul sănătății care nu pot accesa informația 

online. Revista include rezumate pe tema bolilor tropicale și alte 

probleme legate de sănătate. Este distribuită în cadrul a peste 

1500 de unități medicale, inclusiv în spitale, centre de sănătate, 

dispensare, ONG-uri legate de sănătate, birouri medicale locale, 

toate comitetele de sănătate și sociale locale și în rândul 

membrilor Parlamentului. Revista reprezintă una dintre puținele 

surse de informație actuală care ajunge în zonele izolate în 

timpul izbucnirii epidemiilor, cum ar fi cea de hepatită
47

. 

4. Educație de 

calitate 

Suedia: Biblioteca Municipală din Malmö activează pentru 

combaterea decalajelor digitale și încurajează incluziunea 

socială și sustenabilitatea. 

Centrul de Învățare al bibliotecii oferă cursuri intitulate „Get 

Started!”, în cadrul cărora utilizatorii neexperimentați învață 

cum să-și deschidă un cont de email, să se familiarizeze mai 

bine cu internet-ul  și cum să își regleze setări de 

confidențialitate. Biblioteca are mulți vizitatori emigranți, în 

special minori neînsoțiți, care pot accesa instrumente dezvoltate 

în scopul dezvoltării competențelor și care îi pot ajuta în cadrul 

temelor pentru acasă
48

. 

5. Egalitate de 

gen 

Nepal: Inițiativa de dezvoltare a abilităților a Centrului de 

Informare și Resurse READ ajută femeile și fetele să își 

privească viețile în perspectivă. Programul de emancipare 

include seminarii și ateliere despre drepturile femeilor, 

egalitatea de gen, sănătate, violență împotriva femeilor și alte 

subiecte.  Biblioteca încurajează femeile să se înscrie în grupul 

femeilor, care se întrunește lunar într-o secție separată a 

bibliotecii, unde femeile se simt libere să se exprime. Cursurile 

practice includ alfabetizare și matematică, limba engleză, TIC, 

abilități antreprenoriale și cursuri practice pentru producerea 

bunurilor vandabile
49

. 
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http://library.ifla.org/868/ 
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http://malmo.se/larcentrum 
49

http://www.eifl.net/eifl-in-action/empowering-women-and-girls-innovation-award 

http://library.ifla.org/868/
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6. Apă curată și 

salubritate 

Honduras: Biblioteca din comunitatea San Juan Planes joacă 

un rol central în asigurarea accesului la apă potabilă al întregii 

comunități printr-un proiect de tratare a apei inițiat în piața 

centrală a orașului
50

. 

7. Energie verde Marea Britanie: La bibliotecile din Croydon, Derby și din alte 

orașe britanice, utilizatorii pot împrumuta monitoare de energie 

pentru a afla care dintre aparatele electrice au un consum ridicat. 

Astfel utilizatorii își pot controla consumul de energie și îl pot 

reduce
51

. 

8. Slujbe mai 

bune și creștere 

economică 

Europa: În cadrul Uniunii Europene, anual 250.000 de oameni 

se angajează cu ajutorul bibliotecilor publice
52

. Accesul liber la 

TIC și la dezvoltarea abilităților le permite să aplice pentru 

locuri de muncă, în contextul în care procesul de aplicare s-a 

mutat în mediul online. 

9. Inovare și 

infrastructură 

Letonia: Între anii 2008-2012, pentru fiecare dolar investit în 

bibliotecile publice letone, s-au creat 2 $ ca valoare directă sau 

indirectă. În domeniul investițiilor în computere și accesul la 

internet, venitul a fost și mai mare, realizându-se 3$ pentru 

fiecare dolar investit
53

. 
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Raportul MGD - Dincolo de acces http://beyondaccess.net/wp-

content/uploads/2013/07/Beyond-Access_MDG-Report_EN.pdf 
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http://www.croydonlibraries.com/library-services/cut-energy-bills 
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Bibliotecile Publice 2020 (2014) Vezi 

statisticilehttp://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers 
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10. Reducerea 

inegalității 

Mongolia: Majoritatea celor 15.000 de nevăzători sau cu vedere 

redusă din Mongolia sunt șomeri. În 2010, Biblioteca Publică 

din Ulaanbaatar (BPU) și Federația Națională a Nevăzătorilor 

din Mongolia au construit două studiouri de înregistrări pentru a 

produce cărți vorbitoare în format digital DAISY, crescând 

astfel volumul de materiale accesibile și deschizând noi 

orizonturi de învățare pentru oamenii cu probleme de vedere. 

Consorțiul Mongol al Bibliotecilor (CMB) a militat pentru 

adoptarea Tratatului de la Marrakesh (2013) pentru a facilita 

accesul oamenilor cu dizabilități la lucrările publicate, 

Parlamentul a votat pentru ratificarea Tratatului de la Marrakesh 

în iulie 2015
54

. 

11. Orașe și 

comunități 

sustenabile 

Mali: În 2013, grupări armate au ocupat Nordul Mali-ului și 

Timbuktu, un oraș faimos pentru patrimoniul cultural și pentru 

numeroasele sale biblioteci publice și private cu patrimoniul lor 

documentar de o valoare inestimabilă. Pentru a salva 

manuscrisele în timpul ocupației, voluntarii, cu ajutor 

internațional, le-au adus clandestin în orașul Bamako. 

Manuscrisele au fost ținute de atunci în capitală și sunt în plin 

proces de restaurare și digitizare. Bibliotecile sunt în prima linie 

a evacuării și conservării patrimoniului unic al Mali-ului
55

. 

12. Consum 

responsabil 

Marea Britanie: La bibliotecile din Croydon, Derby și alte 

orașe britanice, utilizatorii pot împrumuta monitoare de energie 

pentru a afla care dintre aparatele electrice au un consum ridicat. 

Astfel utilizatorii își pot controla consumul de energie și îl pot 

reduce
56

. 
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http://www.eifl.net/eifl-in-action/right-read;http://www.eifl.net/news/mongolia-votes-ratify-

marrakesh-treaty-persons-print-
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library-success-sparks-law-change;https://www.flickr.com/photos/eifl/6102628375/in/album-
72157641310335394/;https://www.flickr.com/photos/eifl/6103174082/in/album-
72157641310335394/ 
55
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13. Protejarea 

planetei 

Statele Unite ale Americii: Portalul Elevilor pentru Sănătatea 

Mediului, un produs al Bibliotecii Naționale de Medicină 

(BNM), Institutelor Naționale pentru Sănătate (INS), oferă 

resurse sigure și utile elevilor și profesorilor claselor 6-8, pentru 

a învăța despre impactul mediului înconjurător asupra sănătății 

noastre. Website-ul abordează tematici precum poluare apelor, 

schimbările climatice, poluarea aerului și substanțele chimice
57

. 

14. Viața 

subacvatică 

Indonezia: Biblioteca Națională a Indoneziei joacă un rol 

important în creșterea nivelului educațional și al alfabetizării 

populației din mii de insule unde accesul la educației este dificil 

– multe dintre serviciile de bibliotecă sunt oferite cu ajutorul 

bărcilor. 

15. Viața pe 

uscat 

Statele Unite ale Americii: „Biblioteca Moștenirii 

Biodiversității” (BMB) este o bibliotecă digitală cu acces liber, 

dedicată literaturii pe tema biodiversității. Colecția BMB 

include mai mult de 46 de milioane de pagini din peste 160.000 

de volume de literatură dedicată biodiversității publicată din 

secolul al XV-lea până în secolul al XXI-lea, în peste 40 de 

limbi. Cercetătorii din întreaga lume folosesc informația pentru 

a identifica specii noi, a mapa populația și evoluția 

ecosistemelor și pentru a furniza informații cu privire la viitoare 

modele de schimbări climatice. Astfel de date pot fi folosite 

pentru a documenta politici legate de conservare, dezvoltare 

sustenabilă și management responsabil al resurselor
58

. 

16. Pace și 

justiție 

Moldova: Bibliotecile contribuie la planurile de acțiune ale 

Parteneriatului Guvernării Deschise (PGD), o platformă de 

legătură între guvernare, societatea civilă și mediul de afaceri, 

creată în scopul impulsionării angajamentelor transparentizării 

guvernării și a răspunderii. Bibliotecarii iau parte la întruniri ale 

societății civile pentru a sprijini dezvoltarea unui plan de acțiune 

național și pentru a include rolul bibliotecilor în calitate de 

susținător al accesului la informație. 
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17. Parteneriat 

pentru întrunirea 

obiectivelor 

Internațional:  Biblioteca Băncii Mondiale oferă angajaților și 

comunității globale acces la informațiile și serviciile relevante 

pentru a facilita transferul de informație, guvernarea eficientă, 

prin inițiative transparență și asumare și dezvoltarea economică 

în scopul dezvoltării comune și al prosperității mondiale în 

acord cu strategia Băncii Mondiale de a pune capăt sărăciei 

extreme până în anul 2030 și pentru a încuraja creșterea 

veniturilor a 40% dintre cei mai săraci locuitori ai fiecărei țări
59

. 
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http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-
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Anexa 4: Dezvoltare și acces la informație (DA2I) Raport 2017 

 

Bibliotecarii au înțeles de mult timp că prin asigurarea accesului la informație, 

îmbunătățesc viața comunităților lor. Accesul permite oamenilor să învețe, să se 

implice în societate, să facă alegeri mai bune și să inoveze. Este rentabil în toate 

aspectele vieții oamenilor – găsirea unui loc de muncă, construirea de rețele, 

menținerea sănătății și găsirea soluțiilor pentru îmbunătățirea situației lor. 

 

Statele membre ale Națiunilor Unite au recunoscut acest fapt când au inclus accesul 

ca obiectiv în cadrul ODD 16. Împreună, 17 ODD oferă un program comprehensiv 

pentru o lume mai bună, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Factori precum accesul la 

informații sunt „transversali” – promovează progresul pe întreaga arie. 

 

 

Mai mult decât conectivitate 

 

Pentru IFLA, accesul reprezintă mai mult decât un modem și o conexiune la internet. 

Pentru a reprezenta o schimbare, fără a lăsa pe nimeni în urmă, el trebuie să fie 

relevant. Utilizatorii trebuie să poată găsi conținut relevant la nivel local, într-o limbă 

locală. Trebuie să aibă deprinderile și încrederea necesare pentru a găsi, aplica și crea 

informație. Și trebuie să beneficieze de legi și norme sociale care să protejeze 

libertățile fundamentale și dreptul universal la participare. 

 

Bibliotecile joacă un rol crucial în atingerea acestui obiectiv, de la calitatea lor de 

punct public de acces la internet până la dezvoltarea de abilități (inclusiv codare, de 

exemplu). Reprezintă spații de încredere, experimentate în lucrul cu nevoile 

comunității. Și dețin personal instruit, dedicat serviciului public. 

 

Accesul nu poate fi tratat superficial. Încă mulți oameni nu au acces la internet și 

calculatoare sau telefoane inteligente. Nivelurile de competență – nici măcar 

deprinderile de bază – nu sunt adecvate în multe cazuri și mulți sunt intimidați de ceea 

ce se întâmplă online.  Legile și practicile restrictive persistă. Și nu toate bibliotecile 

beneficiază de fondurile și legislația necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. 

Investirea – de timp și resurse – este necesară. Răsplata va fi un progres considerabil 

spre dezvoltarea durabilă. 

 

DA2I – Oferirea bazei de argumente 

Raportul pentru programulDezvoltarea și Accesul la Informație (DA2I)60, lansat în 

2017 de IFLA în parteneriat cu Grupul pentru Tehnologie și Schimbare Socială 

(TASCHA) al Institutul de Științele Informării al Universității din Washington, oferă 

argumentele pentru a sprijini acest mesaj. Rezultat al unui angajament luat 
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evidențiază cât de important este accesul la informație pentru dezvoltare. 

Conținutul raportului este organizat pe următoarele secțiuni: 

1)O structură pentru măsurarea accesului la informație relevant la nivel global, în 

termeni de conectivitate fizică, norme sociale, abilități și protejarea exprimării libere 

și a accesului la informație. În acest context sunt definiți indicatorii noștri de bază. 

2)O privire asupra rolului unic pe care îl pot juca bibliotecile în oferirea accesului, 

ajungând la toți membrii comunităților lor. 

3)Capitole dedicate modului în care accesul contribuie la realizarea punctelor cheie 

ale Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. 

Raportul a fost creat ca un instrument. IFLA îl va folosi în cadrul ONU și alte 

conjuncturi internaționale pentru a promova recunoașterea importanței accesului la 

informație și a bibliotecilor. Este important să ne asigură că în cadrul asociațiilor 

naționale ale  bibliotecilor să se regăsească afirmațiile, recomandările, declarațiile și 

îndrumarea oferite de astfel de instituții. 

Dar și mai important, ar trebui să folosească membrilor IFLA. Disponibil gratuit 

online și o varietate de materiale auxiliare proiectate deja, reprezintă o afirmare a 

rolului bibliotecilor și ajută la sublinierea legăturii dintre munca instituțiilor noastre și 

ODD. De asemenea ar trebui să susțină munca participanților la Programul de 

Advocacy al IFLA și a altora, implicați în susținerea unei recunoașteri mai însemnate 

a rolului bibliotecilor în carul instituțiilor  și al guvernării. 

Prin urmare vă invităm și vă încurajăm să citiți raportul și celelalte materiale și să vă 

gândiți la cum vă folosesc acestea. Ați putea: 

 Să dați share DA2I în newsletter-ul dumneavoastră și în mediile sociale. 

 Să îl utilizați ca bază a discuțiilor din cadrul asociației dumneavoastră -  ce 

înseamnă dezvoltarea și accesul la informație pentru dumneavoastră,pentru 

membrii dumneavoastră și pentru utilizatorii bibliotecilor din țara 

dumneavoastră. 

 Luați în considerare statisticile țării dumneavoastră cu privire la gradul de 

acces la informație 

 Traduceți Sumarul General în limba dumneavoastră (contactați-ne pentru a 

primi șablonul pentru a vă facilita traducerea!) 

 Prezentați copii sau trimiteți link-ul la întâlnirile cu miniștrii relevanți sau cu 

oficiali de rang superior 

 Descărcați și aflați mai mult despre DA2I:DA2I.ifla.org 

Puneți-ne orice întrebare! Contactați IFLA la: DA2I@ifla.org  
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