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DECLARAÇÃO DA DIVISÃO V1 

Nós, membros da Divisão V da IFLA, incluindo os participantes da Reunião Satélite da 

Divisão V da IFLA, promovida como parte do Congresso Mundial de Informações da 

Biblioteca da IFLA 2019, intitulada “Papéis de liderança na biblioteconomia 

internacional: como podem os profissionais da informação da África, Ásia e Oceania, 

América Latina E Caribe fazem parte disso? ”, ocorrida na Biblioteca de Alexandria, 

Alexandria, Egito, 

Reconhecemos que: 

- IFLA é a voz global das bibliotecas e tem como objetivo trabalhar em estreita

colaboração com todas as bibliotecas do mundo;

- A iniciativa Visão Global da IFLA destaca a necessidade de construir um campo

unificado para todas as bibliotecas visando preencher a lacuna entre os países

desenvolvidos e em desenvolvimento;

- O Mapa Mundial de Bibliotecas da IFLA mostra o grande número de bibliotecas nos

países em desenvolvimento que precisam ter um envolvimento mais forte com a IFLA;

e

- Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) incentivam

que a IFLA apoie bibliotecas em todos os países para trabalhar com suas autoridades

visando cumprir com os ODS;

Estamos conscientes de que: 

- A Divisão V da IFLA representa o maior número de países (especialmente países em

desenvolvimento), em população, tamanho e necessidades de bibliotecas e

informações;

- Embora as regiões compreendam 3/5 do número total de bibliotecas em todo o

mundo, menos de 30% dos profissionais de nossas regiões estão envolvidos em

atividades da IFLA devido a desafios financeiros, de idioma e comunicação;

- As bibliotecas de nossas regiões precisam de infraestrutura e comunicação eficazes

com a IFLA e seus escritórios regionais;

- O objetivo da IFLA é desenvolver um campo unificado de bibliotecas em todo o mundo;

1 Esta Declaração foi encaminhada, por Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (Division V Chair 2017-2019) à 
Comissão Diretiva da IFLA (Governing Board - GB) durante sua 62ª reunião ocorrida no dia 23 de agosto 
de 2019 na Sala MC2 do Centro Internacional de Convenções Megaron, Atenas, Grécia. No mesmo dia foi 
enviada por email a todos os membros do GB 2019-2021 e também para as listas de discussão IFLA-L, 
IFLA-LAC, AFRICA-L e RSCAO-L. No dia 24 de agosto,  foi apresentada, discutida e aceita por unanimidade 
na Sessão 049 Caucus da Divisão V - África, Ásia & Oceania e América Latina e Caribe as 18h, Atenas, 
Grécia. 
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- A IFLA é uma organização democrática em que as opiniões de todos os membros são

respeitadas; e

- A IFLA tem atividades horizontais através de suas divisões e seções e atividades

verticais através de regiões geográficas e suas sub-regiões;

Assim, nos comprometemos a trabalhar com o Conselho de Administração da IFLA nas 

seguintes ações: 

- Abordar a acessibilidade econômica da afiliação à IFLA, aplicando a fórmula das Nações

Unidas para os países em desenvolvimento e / ou estabelecendo novas categorias de

taxas de afiliação que funcionem para os países menos desenvolvidos;

- Fornecer mais recursos aos Escritórios Regionais da IFLA, a fim de apoiar mais projetos

e eventos em suas regiões. Isso significa:

o Concordar com novas condições de hospedagem,

o Recrutar novos funcionários com um mandato claro e remuneração adequada, e

o Recomendar que os Gerentes dos Escritórios Regionais se reportem ao presidente

das Seções Regionais, bem como a IFLA HQ e à instituição anfitriã dos eventos;

- Reconsiderar a escala de taxas do congresso mundial anual para torná-las mais realistas

para todos os membros, especialmente para os países em desenvolvimento;

- Considerar opções para descentralização parcial de suas operações de modo a facilitar

a criação de conferências e reuniões regionais relacionadas à IFLA, em colaboração com

outras organizações relevantes; e

- Incentivar as seções profissionais da IFLA a procurar ativamente membros de países

em desenvolvimento, inclusive como membros correspondentes, de modo a aumentar

o intercâmbio profissional entre os membros da IFLA.

E aspiram ver um progresso real na aplicação desta declaração e sua implementação 

na época do Centenário da IFLA em 2027. 

Esta Declaração da Divisão V será apresentada ao Conselho de Administração da IFLA 

para discussão e aprovação no Congresso Mundial de Bibliotecas da IFLA de 2019 e 

ação subsequente. 

Portanto, nós, as três Seções da Divisão V apoiamos esta Declaração, com uma só voz, 

expressando por unanimidade os pontos de vista dos participantes da Reunião Satélite 

da Divisão V, em 21 de agosto de 2019, em Alexandria, Egito. 

Preparada por: 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira 
Shawky Salem 
Roberts Winston 
Clara M. Chu 
Marwa El Sahn  



3 

Aprovada por: 
Líderes da IFLA Divisão V  
Ana Maria Ibarra Talavera – Latin America and the Caribbean Section Chair 
Nthabiseng Kotsokoane – Africa Section Secretary 
Tao/Tina Yang – Asia and Oceania Section Secretary 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira – Division V Chair 
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39-Laverne Page - USA - mpag@loc.gov 
40-Lindy Innocentia Nhlapo - South Africa -LNhlapo@unisa.ac.za 
41-Maria Imaculada Da Conceição – Brazil - imak@usp.br 
42-Maitrayee Ghosh - India - maitrayee.ghosh@fulbrightmail.org 
43- María Angélica Fuentes – Brazil - mfuentes@bcn.cl 
44- Maria Luisa Calanag - Japan - calanag.gomez.gf@un.tsukuba.ac.jp 
45- Mark Mattson - USA- mam1196@psu.edu 
46- Marwa El Sahn - Egypt - marwa.elsahn@bibalex.org 
47- Mostafa Abdelwahab Ganbah – Egypt - GGANBAH@YAHOO.COM 
48- Nabil Reda - Egypt - nabil.reda@bibalex.org 
49- Nada Samer Mostafa - Egypt - nadasamer58@hotamail.com 
50-Nthabiseng Kotsokoane - South Africa - nthabiseng.kotsokoane@monash.edu 
51-Neelam Thapa – India - thapaneelam05@yahoo.com 
52-Nor A. Momin - Malaysia 
53-Peter D. Walton – Australia - peter.walton@stackyard.ne 
54- Radwa Mohamed Hemida – Egypt - Radwa_hemida@hotmail.com 
55-Rania Hamdy Shaarawy – Egypt - rania.shaarawy@bibalex.org 
56- Rowan Mohamed Ibrahim - Egypt - rowanmohamed900@gmail.com 
57-Winston Roberts - New Zealand - Winston.Roberts@dia.govt.nz 
58- Sanaa abdelaziz azouz – Egypt - sazouz@ebi.gov.eg  
59- Shawky Salem – Egypt - chairman@acml-egypt.com 
60-Soumaya Yahiaoui – Tunisia - yasoumaya@yahoo.fr 
61-Sueli Mara Soares Pinto Ferreira -  Brazil - sueli.ferreira@gmail.com 
62-Tao/Tina Yang – China - kejunyang3@gmail.com 
63- Yaser Mostafa Osman - Egypt - yaserosman7@gmail.com 

 
 

 

 

 


