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Nota: documento a ser divulgado pela American Library Association (ALA), em 2 de julho de 2013, por ocasião da sua Conferência Anual a ser realizado em Chicago (Illinois).

No espírito da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América e da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, acreditamos que as bibliotecas são essenciais a uma sociedade democrática. Todos os 

dias, em inúmeras comunidades através da nação e do mundo, milhões de crianças, estudantes e adultos usam as 
bibliotecas para aprender, crescer e para alcançarem os seus sonhos. Para além de um vasto espólio de livros, 

computadores e outros recursos, os utilizadores das bibliotecas beneficiam de um ensino especializado e da orientação 
dos bibliotecários e do pessoal das bibliotecas para os ajudar a expandir as suas mentes e a abrir novos mundos. 
Nós declaramos e afirmamos o nosso direito a bibliotecas de qualidade–públicas, escolares, académicas e especiais–
e exortâmo-lo a demonstrar o seu apoio, assinando o seu nome nesta Declaração para o Direito às Bibliotecas.

as bibliotecas emporduram o indivvíduo
Se o desenvolvimento de competências é necessário para ter sucesso na escola, para procurar um trabalho, para explorar 

possíveis carreiras, para ter um bebé, ou para planear a reforma, as pessoas de todas as idades regressam às bibliotecas para educação, 
apoio, e acesso aos computadores e a outros recursos para os ajudar a ter melhores vidas.

as bibliotecas apoiam a literacia e a aprendizagem ao longo da vida 
Várias crianças e adultos aprendem a ler na biblioteca da sua escola e na biblioteca pública, através de "story times", projetos 

de pesquisa, leitura de verão, tutoria e outras oportunidades. Outros vêem à biblioteca para aprender competências de tecnologias de 
informação que os ajudam a responder às suas questões, a descobrir novos interesses, e a partilhar as suas ideias com os outros

as bibliotecas fortalecem as famílias 
As famílias encontram nas bibliotecas um espaço confortável, acolhedor e recursos saudáveis para as ajudar a aprender, 

crescer e divertirem-se em conjunto.

as bibliotecas são o grande equalizador
As bibliotecas servem as pessoas de todas as idades, níveis de educação, rendimento económico, etnia e capaciade física. 

Para muitas pessoas, as bibliotecas fornecem recursos aos quais de outra forma elas não poderiam ter acesso - recursos que elas 
precisam para viver, aprender, trabalhar e para se governarem.

as bibliotecas criam comunidades 
As bibliotecas juntam as pessoas, tanto fiscamente como em linha, para terem conversas e para aprenderem umas com as outras 

e para se ajudarem mutuamente.

as bibliotecas protegem o nosso direito ao saber 
O nosso direito de ler, procurar informação e de falar livremente não deve ser tido como garantido. As bibliotecas e os bibliotecários 

defendem ativamente esta liberdade básica garantida pela Primeira Emenda (da Constituição Americana).

as bibliotecas fortalecem a nossa nação
. O nosso direito de ler, procurar informação e de falar livremente não deve ser tido como garantido. As bibliotecas e os bibliotecários 

defendem ativamente esta liberdade básica garantida pela Primeira Emenda (da Constituição Americana).

bibliotecas, o saber e a pesquisa avançada
O conhecimento cresce com o conhecimento. Para fazerem um trabalho escolar, para procurar a cura para o cancro, para obter 
um grau académico, ou para desenvolver um motor mais eficiente, os estudantes e os investigadores de todas as idades dependem 

do conhecimento e da perícia que as bibliotecas e os bibliotecários oferecem.

as bibliotecas ajudam_nos a compreender melhor uns aos outros 
Pessoas de todos os quadrantes vêem juntas às bibliotecas para discutir questões de interesse comum. As bibliotecas fornecem 

programas, coleções, e espaços de encontro que nos ajudam a partilhar e a aprender com as nossas diferenças.

as bibliotecas preservam o património cultural da nossa nação. 
O passado é a chave para o futuro. As bibliotecas reúnem, digitalizam, e preservam documentos históricos únicos e originais que 

nos ajudam a perceber melhor o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.
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