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A liberdad
de, a prosp
peridade e o progressso da sociiedade e dos
d
indivídu
uos são va
alores
humanos fundamenta
f
ais. Só serão atingido
os quando os cidadão
os estiverem
m na posse
e das
informaçõe
es que lhess permitam exercer os seus direito
os democrá
áticos e ter um papel activo
a
na socieda
ade. A participação construtiva
c
e o desenv
volvimento da democrracia depen
ndem
tanto de um
ma educaçã
ão satisfató
ória como de
e um acess
so livre e se
em limites ao
o conhecim
mento,
ao pensam
mento, à cultura e à info
ormação.

A bibliotecca pública-p
porta de acesso local ao conheciimento -forn
nece as co
ondições bá
ásicas
para a aprrendizagem ao longo da
d vida, para
a uma toma
ada de decisão indepe
endente e para
p
o
desenvolviimento cultu
ural do indivvíduo e doss grupos soc
ciais.

onfiança qu
ue a UNES
SCO depossita na Bib
blioteca Pública,
Este Manifesto proclama a co
f
viva para
p
a educcação, cultura e informação, e com
mo agente e
essencial para
p
a
enquanto força
promoção da paz e do bem-esta
ar espiritual através do pensamento dos hom
mens e mulh
heres.
Assim, a UNESCO
U
e
encoraja
ass autoridades naciona
ais e locais a apoiar a
activamente
e e a
comprome
eterem-se no desenvolvvimento dass biblioteca
as públicas.

A Bibliote
eca Públic
ca

A bibliotecca pública é o centro local de infformação, tornando
t
prontamente
e acessíveis
s aos
seus utiliza
adores o co
onhecimento
o e a inform
mação de todos os géneros.

os da biblio
oteca públicca devem ser oferecido
os com basse na igualdade de ac
cesso
Os serviço
para todoss, sem distinção de ida
ade, raça, sexo,
s
religiã
ão, naciona
alidade, líng
gua ou condição
social. Serrviços e materiais espe
ecíficos devvem ser pos
stos à dispo
osição dos utilizadores
s que,
por qualqu
uer razão, não possa
am usar oss serviços e os mate
eriais corre
entes, como
o por
exemplo minorias
m
ling
guísticas, pe
essoas com
m deficiência
as, hospitalizadas ou reclusas.

m encontrar documento
os adequad
dos às suas necessida
ades.
Todos os grupos etários devem
As colecçõ
ões e serviiços devem
m incluir tod
dos os tipos
s de suportte e tecnologias mode
ernas
apropriado
os assim co
omo materia
ais tradicion
nais. É esse
encial que sejam
s
de ele
evada qualidade

Ver. 01
0 Rev. 00
Pág
gina 1/3

MUNICÍPIO DO SEIXA
AL
CÂMARA
A MUNICIPAL
L

sto da UNE
ESCO
Manifes
sobre Bib
bliotecas Pú
úblicas

Data:: 1994/11/30

e adequadas às ne
ecessidadess e condiçções locais
s. As cole
ecções devvem reflecttir as
tendênciass actuais e a evoluçã
ão da socie
edade, bem
m como a memória d
do esforço e da
imaginação
o da huma
anidade. Ass colecçõess e os serv
viços devem
m ser isentos de qua
alquer
forma de censura
c
ideo
ológica, política ou religiosa e de pressões comerciais.

Missões da Bibliotteca Pública
As seguinttes missões-chave, re
elacionadass com a infformação, a literacia, a educação
o e a
cultura devverão ser a essência dos serviçoss da bibliote
eca pública:
• Criar e fo
ortalecer hábitos de leittura nas cria
anças, desd
de a primeirra infância;
• Apoiar a educação individual
i
e a autoform
mação, assim
m como a educação
e
fo
ormal a todos os
níveis;
• Oferecer possibilidades de um criativo dessenvolvimen
nto pessoal;
j
• Estimularr a imaginaçção e criativvidade das crianças e jovens;
• Promove
er o conhe
ecimento sobre
s
a he
erança culttural, o ap
preço pelass artes e pelas
realizaçõess e inovaçõ
ões científica
as;
• Facilitar o acesso àss diferentes formas de expressão cultural dass manifesta
ações artísticas;
• Fomentar o diálogo inter-cultura
al e, em esp
pecial, a div
versidade cultural;
dãos a todo
os os tipos de informaç
ção à
• Apoiar a tradição orral; Assegurrar o acessso dos cidad
de;
comunidad
• Proporcio
onar serviço
os de inform
mação adeq
quados às empresas
e
lo
ocais, assocciações e grrupos
de interessse;
• Facilitar o desenvolvvimento da capacidade
e de utilizar a informação e a inforrmática;
• Apoiar, participar
p
e, se necessá
ário, criar programas
p
e actividade
es de alfabe
etização pa
ara os
diferentes grupos etárrios.

Financiam
mento, Le
egislação e Redes
os da biblioteca pública devem, por
p princípio
o, ser gratu
uitos. A bibllioteca pública é
Os serviço
da responssabilidade das
d autoridades locaiss e estatais
s. Deve ser objecto de
e uma legislação
específica e financiad
da pelos governos na
acionais e locais. Tem
m de ser uma compon
nente
er estratégia a longo prazo para a cultura, o acesso à informação, a
essencial de qualque
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literacia e a educaçã
ão. Para assegurar a coordenaç
ção e coop
peração da
as bibliotecas, a
legislação e os plano
os estratégicos devem
m ainda definir e promo
over uma rrede nacion
nal de
bibliotecass, baseada em padrõe
es de serviçço previame
ente acorda
ados. A red
de de bibliotecas
públicas de
eve ser cria
ada em relação com ass bibliotecas
s nacionais, regionais, de investig
gação
e especialiizadas, assim como co
om as biblio
otecas escolares e univversitárias.

Funciona
amento e Gestão
G
a uma política clara,, definindo objectivoss, prioridad
des e serv
viços,
Deve ser formulada
ades da co
omunidade local. A biblioteca
b
pública deve
e ser
relacionados com ass necessida
ada e man
ntidos padrrões profiss
sionais de funcionam
mento. Deve
e ser
eficazmentte organiza
assegurada a cooperração com parceiros re
elevantes, por exempllo, grupos d
de utilizado
ores e
n
e in
nternaciona
al.
outros proffissionais a nível local, regional, nacional

os têm de ser fisicamente acesssíveis a tod
dos os mem
mbros da ccomunidade
e. Isto
Os serviço
pressupõe
e a existênccia de edifíccios bem sittuados, boa
as condiçõe
es para a leitura e o es
studo,
assim com
mo o acesso
o a tecnolog
gias adequa
adas e horários conven
nientes para
a os utilizad
dores.
Implica igu
ualmente se
erviços desttinados àqueles a quem
m é impossível frequen
ntar a biblio
oteca.

evem ser adaptados
s às diferrentes neccessidades das
Os serviçços da biblioteca de
comunidad
des das zon
nas urbanass e rurais. O bibliotecá
ário é um in
ntermediário
o activo enttre os
utilizadoress e os recu
ursos dispo
oníveis. A formação
f
profissional contínua do bibliotecá
ário é
indispensá
ável para asssegurar se
erviços ade
equados. Tê
êm de ser levados a ccabo progra
amas
de formaçã
ão de utiliza
adores de fo
orma a fazê
ê-los beneficiar de todo
os os recurssos.

Aplicação
o do Manisfesto
Aos que tê
êm poder de
d decisão, a nível na
acional e local, e à comunidade b
bibliotecária
a, em
todo o mun
ndo, pede---se que apliquem os prrincípios expressos no presente M
Manifesto.
Este Man
nifesto foi preparado em coop
peração co
om a Fed
deração Internacionall das
Associaçõe
es de Biblliotecários e de Bibliiotecas (IF
FLA) e aprrovado pela
a UNESCO
O em
Novembro de 1994.·
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