I

RÄTT TILL BIBLIOTEK

enlighet med de kulturella grundrättigheterna i Finlands grundlag och FN:s människorättsdeklaration, tror vi
att biblioteket utgör en väsentlig del av det demokratiska samhället. Varje dag används bibliotek av miljontals
barn, studenter och vuxna i hela världen för att lära, utvecklas och uppnå sina drömmar. Biblioteksanvändare
kan förutom böcker, datorer och andra kunskapskällor dra nytta av bibliotekspersonalens yrkeskunskap
och handledning, som vidgar sinnet och öppnar upp nya världar. Vi anser att vi har rätt till allmänna och
vetenskapliga bibliotek samt skol- och specialbibliotek av bästa kvalitet.

BIBLIOTEKEN GER INDIVIDEN MÖJLIGHETER. När människor utvecklar sina förmågor för att lyckas i

sina studier, söka arbete, göra upp en karriärplan, få barn eller planera inför pensioneringen, vänder de sig till
biblioteket för att få råd och anvisningar. De använder sig av datorer och andra kunskapsresurser, som hjälper
dem att få ett bättre liv.

BIBLIOTEKET STÖDER UTVECKLINGEN AV LÄSKUNSKAPEN OCH DET LIVSLÅNGA LÄRANDET.

Många barn och vuxna stärker sina läskunskaper i bibliotekens bokcirklar, på sagostunder och andra
tillställningar och projekt. Andra kommer till biblioteket för att lära sig söka information och använda sig av
tekniken som erbjuds. De kunskaperna behövs för att kunna besvara frågor, hitta nya intressanta fakta och för att
dela tankar med andra människor.

BIBLIOTEKET STÄRKER FAMILJERNA. Familjerna hittar i biblioteken tilltalande, välkomnande utrymmen
och rikliga kunskapsreserver, som hjälper dem att lära, växa och leka tillsammans.

BIBLIOTEKEN FRÄMJAR JÄMLIKHET. Biblioteken betjänar alla människor, oberoende av deras ålder,

utbildnings- och inkomstnivå, etniska bakgrund eller personliga förmågor. Många människor har i biblioteken
tillgång till material och verktyg som de annars inte skulle ha råd med – de behöver dem för sin inlärning, sitt
arbete och sin livskompetens.

BIBLIOTEKEN SKAPAR GEMENSKAP. Bibliotek är mötesplatser, såväl ansikte mot ansikte som på webben.
De skapar möjlighet till diskussion, möjlighet att lära sig i samspel med andra och att hjälpa varandra.
Biblioteken stöder seniorer, invandrare och andra användargrupper med specialbehov.

BIBLIOTEKEN STÖDER VÅR RÄTT TILL KUNSKAP. Vår yttrandefrihet och vår rätt att läsa och söka

information ska inte tas för given. Biblioteken och bibliotekarierna försvarar yttrandefriheten, enligt Finlands
grundlags tolfte paragraf.

BIBLIOTEKEN STÄRKER NATIONER. En sund ekonomi och en god förvaltning förutsätter läskunniga och
medvetna medborgare. Alla bibliotek stöder dessa grundläggande rättigheter.

BIBLIOTEKEN FRÄMJAR FORSKNING OCH STUDIER. Kunskap föder kunskap. Oberoende om det handlar
om en skoluppgift, att söka efter ett botemedel mot cancer, studier för en akademisk examen eller att utveckla
en mer bränslesnål motor, behöver studenter och forskare i alla åldrar den information och sakkunskap som
biblioteken och biblioteksbranschens yrkesmän erbjuder.

BIBLIOTEKEN HJÄLPER OSS ATT FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE. Vid bibliotekens diskussionstillfällen
kan man träffa människor från alla livsområden. Biblioteken erbjuder program, materialsamlingar och
utrymmen för möten där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och lära av våra olikheter.

BIBLIOTEKEN BEVARAR KULTURARVET. Det förgångna är nyckeln till vår framtid. Biblioteken samlar,

digitaliserar och bevarar unika historiska originaldokument som hjälper oss att bättre förstå vårt förflutna, vår
samtid och vår framtid.
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