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Desde sua criação, em 1946, a UNESCO
promove o livre fluxo de conhecimento sobre a
educação, as ciências, a cultura e a comunicação
e informação.

As bibliotecas são componentes essenciais para
estratégias que visam a promover o acesso à
informação e ao conhecimento, tanto para o
público em geral quanto para grupos
especializados.

O desenvolvimento das tecnologias de
informação, particularmente o da internet, vem
criando um ambiente completamente novo,
tornando necessário uma ampla revisão do
papel dos serviços de informação tradicionais.

Atenção especial deve ser dedicada às bibliotecas
e aos arquivos, para que não fiquem excluídos
dos avanços das novas tecnologias.

Acesso universal à informação e ao 

conhecimento



UNESCO - IFLA

A UNESCO e a IFLA são parceiras desde 1947,
quando foi assinado o primeiro acordo de
cooperação entre as duas organizações.
UNESCO e IFLA juntas possuem uma longa
história de parceria para o desenvolvimento de
declarações que oferecem diretrizes para
criação e operação para bibliotecas
mundialmente.



Principais manifestos

Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994)
Publicado pela primeira vez em 1949, revisado em 1972 e aprovado
pelo Conselho Intergovernamental Geral do Programa de
Informação da UNESCO, em Paris em 1994. O Manifesto é uma
referência mundial e proclama a crença da UNESCO na biblioteca
pública como força viva para a educação, cultura e informação, e
como agente essencial para a promoção da paz e bem-estar da
humanidade.



Principais manifestos

Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar (1999)
Desenvolvido pela IFLA e aprovado pela Conferência
Geral da UNESCO em 1999, enfatiza o papel das
bibliotecas públicas como centros de recursos capazes de
oferecer ferramentas e conteúdos para a educação, para
todos, ao longo da vida.



Principais manifestos

Manifesto da IFLA/UNESCO sobre a Internet (2003)
Resultado da percepção da necessidade de um
documento que transportasse para a idade da Internet os
tradicionais valores das bibliotecas relativos à liberdade
de expressão e à liberdade de acesso à informação. É um
documento que reafirma o compromisso da profissão de
bibliotecário com esses valores e sua importância para
todos os serviços que as bibliotecas podem fornecer.



Principais manifestos

Manifesto IFLA/UNESCO para a biblioteca
multicultural (2009) + Toolkit (2018)
O manifesto reafirma a importância de uma biblioteca
multicultural, onde a diversidade linguística e cultural
seja celebrada e preservada para o benefício de todos.
Além disso, foi lançado um toolkit contendo
informações sobre como as bibliotecas podem aplicar
o manifesto.



IBICT - UNESCO

O Programa Information for All (Informação para Todos - IFAP) é um programa intergovernamental
criado no ano 2001, no qual governos de todo o mundo se comprometeram identificar as
possibilidades oferecidas e os desafios apresentados pela era da informação para criar sociedades
mais equitativas através de um melhor acesso à informação.



Comitê Brasileiro do IFAP

O Comitê Brasileiro do IFAP, segundo a portaria
MCT nº 652, de 11 de outubro de 2007,
designou que, no Brasil, a coordenação seria
realizada pelo Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT), contando ainda
com representantes de outros Ministérios, tais
como o Ministério da Educação (MEC),
representantes do MCTIC e até mesmo da
Presidência da República. O Comitê também
conta com representantes de empresas
privadas e representantes da área acadêmica.



Biblioteca Digital Mundial

A Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library) é um site
que abriga materiais culturais de bibliotecas e arquivos do
mundo todo. O site inclui manuscritos, mapas, obras raras, filmes,
áudios, impressos e fotografias. Ele provê acesso público,
irrestrito e gratuito a estes materiais.



UNESDOC

Biblioteca Digital da UNESCO

A Biblioteca Digital da UNESCO é uma ferramenta fundamental para permitir que a UNESCO
cumpra sua missão de construir a paz na mente das pessoas, em particular “promovendo o
conhecimento e a compreensão mútuos e incentivando a cooperação entre as nações em todos
os ramos da atividade intelectual, incluindo […] intercâmbio de publicações, objetos de interesse
artístico e científico e outros materiais de informação ” Em termos mais concretos, fornece acesso
a publicações, documentos e outros materiais produzidos pela UNESCO ou pertencentes aos
campos de competência da UNESCO.



O acesso à informação é um direito 

fundamental. Ele permite que 

mulheres e homens entendam e 

participem na criação e no 

compartilhamento do conhecimento 

que precisam para contribuir 

plenamente para a sociedade. 

Ele é uma condição para a cidadania     

informada. É também um condutor de 

inovação, criatividade e                      

conhecimento, que amplia                  

oportunidades para todos.


