DECLARACIÓ DE PRAGA
“Cap a una societat alfabetitzada informacionalment”
Nosaltres, els participants de la Reunió d'Experts en Alfabetització Informacional, organitzada per
la US National Comision on Library and Information Science i el National Forum on Information
Literacy, amb el suport de la UNESCO, representant a 23 països dels set continents, celebrada a
Praga, República Txeca, del 20 al 23 de setembre de 2003, proposem els següents principis
fonamentals per a l'Alfabetització Informacional:
La creació d'una Societat de la Informació és clau per al desenvolupament social,
cultural i econòmic de les nacions, comunitats, institucions i individus a partir del segle
XXI.
L'Alfabetització Informacional engloba el coneixement de les pròpies necessitats
d'informació i l'habilitat d'identificar, localitzar, avaluar, organitzar, crear, utilitzar i
comunicar amb eficàcia la informació per tal de fer front als problemes o qüestions
plantejats; és un prerequisit per participar de forma eficaç a la Societat de la Informació i
alhora és una part del dret humà bàsic a l'aprenentatge al llarg de la vida
L'AI, juntament amb l'accés a la informació i a l'ús eficaç de les tecnologies de la
informació i de la comunicació, juga un paper fonamental en la reducció de desigualtats
entre les persones i els països, i en la promoció de la tolerància i la comprensió mútua
gràcies a l'ús de la informació en contextos multiculturals i multilíngües.
Els governs han de desenvolupar programes potents de promoció a la ALFIN en tot el
país com un pas necessari per a tancar la bretxa digital per mitjà de la creació d'una
ciutadania alfabetitzada en informació, una societat civil eficaç i una força de treball
competitiva.
La ALFIN ha de ser una preocupació per a tots els sectors de la societat i hauria de ser
ajustada a les necessitats de cadascú i a contextos específics.
La ALFIN ha de ser un component important del programa d'Educació per a Tothom,
que pot contribuir de forma fonamental a aconseguir les Metes de les Nacions Unides de
Desenvolupament per al Mil·leni i respecte de la Declaració Universal dels Drets Humans.
En el context anterior, proposem que els governs, la societat civil i la comunicat internacional
considerin urgentment les següents recomanacions per a una política d'ALFIN:
L'Informe de la Conferència de Praga del setembre de 2003 cal que sigui estudiat, i que les
seves recomanacions, plans estratègics i iniciatives de recerca s'executin de forma immediata
segons sigui apropiat (l'informe es farà públic el Desembre de 2003).
El progrés i les oportunitats d'aplicació dels aspectes anteriors haurien de ser avaluades per
un Congrés Internacional d'Alfabetització en Informació, que podria organitzar-se durant la
primera meitat del 2005.
La possibilitat d'incloure l'ALFIN dins la Dècada de l'Alfabetització de les Nacions Unides
(2003-2012) caldria que es prengués en consideració per la comunitat internacional.

