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Thư viêṇ giuṕ 
Thay đôỉ cuôc̣ sôńg

Ban̉ Tuyen̂ Ngon̂ 
Cho Quyêǹ Thư Viêṇ

Trên tinh thần bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và bản tuyên ngôn nhân quyền thế giới, chúng tôi 
tin rằng thư viện là nơi cần thiết trong một xã hội dân chủ. Mỗi ngày, vô số cộng đồng trong và 

ngoài nước, hằng triệu trẻ em, học sinh và người lớn xử dụng thư viện để học hỏi, mở mang kiến 
thức và đạt được ước mơ của họ. Bên cạnh một số lượng lớn sách, máy vi tính và các tài liệu khác, 
những bạn đọc thư viện còn được những chuyên viên và nhân viên thư viện giúp đỡ để mở mang 
trí tuệ, mở ra một thế giới mới. Chúng tôi tuyên bố và khẳng định quyền lợi của chúng ta đối với 

những thư viện chất lượng cao- thư viện công cộng, thư viện học đường, thư viện đại học, và thư 
viện đặc biệt- mong bạn hãy hỗ trợ bằng cách ky ́tên vào bản tuyên ngôn này.

Thư viện Trao quyền Từng cá nhân
Bất cứ phát triển kỹ năng để thành công ở trường học, tìm kiếm việc làm, tìm hiểu nghề nghiệp thích hợp, 

chuẩn bị cho việc sinh con hoặc dự tính về hưu, mọi người trong mọi lứa tuổi tìm đến thư viện để được hướng dẫn, giúp 
đỡ và truy cập vào máy vi tính cùng các tài liệu khác hầu hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thư viện hỗ Trợ việc đọc và học hỏi suốT đời
Nhiều trẻ em và người lớn học luyện đọc ở trường học và học ở thư viện qua những câu chuyện đọc; các dự án 

nghiên cứu, chương trình đọc sách mùa hè, dạy kèm và nhiều cơ hội khác cũng ở thư viện. Lại có người đến thư viện để học 
hỏi thêm công nghệ thông tin và kỹ năng để giải đáp những thắc mắc, khám phá những điều ly ́thú mới và 

chia sẻ y ́kiến của mình với mọi người.

Thư viện giúp củng cố gia đình vững mạnh
Nhiều gia đình tìm thấy thư viện là nơi tiếp đón niềm nở và thoải mái, dồi dào tài liệu để giúp họ học hỏi, phát triển 

và sinh hoạt với nhau.

Thư viện rấT bình đẳng
Thư viện phục vụ mọi người không phân biệt về tuổi tác, trình độ học vấn, mức thu nhập, chủng tộc, và thể chất.

Đối với nhiều người, họ có thể tìm thấy ở thư viện những thứ họ cần để sống, học hỏi, làm việc và quản trị trong khi 
ở những nơi khác họ không thể trang trải nổi chi phí của những thứ đó.

Thư viện xây dựng cộng đồng
Thư viện kết nối mọi người gần nhau, trực tiếp lẫn trực tuyến, để trò chuyện, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Thư viện cung 

cấp sự hỗ trợ cho người cao niên, người nhập cư và những người có nhu cầu đặc biệt.

Thư viện bảo hộ quyền hiểu biếT
Quyền đọc, tìm kiếm thông tin và tự do ngôn luận phải được bảo vệ. Thư viện và nhân viên thư viện sẽ bảo vệ quyền 

tự do căn bản này theo Tu Chính Án số 1.

Thư viện củng cố quốc gia vững mạnh
Một nền kinh tế vững mạnh và nền quản trị thành công tùy thuộc vào khả năng biết đọc và hiểu biết của người dân. 
Thư viện học đường, thư viện công cộng, thư viện đại học và thư viện đặc biệt yểm trợ quyền căn bản này.

Thư viện hỗ Trợ sự Tìm Tòi học hỏi
Kiến thức phát triển từ sự hiểu biết. Cho dù làm bài tập của trường học, tìm phương pháp chữa trị ung thư, 

theo đuổi một ngành học hoặc phát triển một loại động cơ ít hao tốn nhiên liệu, các nhà học giả và nhà nghiên cứu trong 
mọi thời đại đều dựa vào những kiến thức và chuyên môn được cung cấp bởi thư viện.

Thư viện giúp chúng Ta hiểu nhau hơn
Mọi người ở khắp nơi cùng đến thư viện để thảo luận các mối quan tâm chung.Thư viện cung cấp những chương trình, 

tài liệu và là nơi họp mặt để giúp chúng ta chia sẻ và học hỏi từ những sự khác biệt của nhau.

Thư viện bảo Tồn di sản văn hóa quốc gia
Quá khứ là chìa khóa dẫn đến tương lai. Thư viện sưu tầm, kĩ thuật hóa, gìn giữ những tài liệu lịch sử nguyên thủy 

và hiếm quy ́hầu giúp chúng ta hiểu rõ hơn quá khứ, hiện tại và tương lai.
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Chúng tôi tuyên bố và khẳng định quyền lợi của chúng ta đối với thư viện có chất lượng cao


