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Connexions
Connexions ( Коннексіонс ) – www.connexions.org – це центральна
онлайл бібліотека та архів для Канадських рухів за соціальні
зміни. Некомерційний проект також підтримує всеосяжний
каталог про Канадські та інтернаціональні асоціації та НУО.
Заснований в 1975-му році як національна інформаційна
рахункова палата для низових активістів які залучені в проблемах
бідності в містах та сільських місцевостях, проект спочатку був
названий The Canadian Information Sharing Service ( Канадський
Інформаційний Обмінний Сервіс ). Назва була змінена в 1978-му
році для того щоб більш цілковито визначити проектну дієорієнтовану мету про з’єднання низових активістів з один одним
та з інформацією, ідеями та питаннями. Обсяг проекту збільшився
щоб включати права Корінних Американців, розвиток країн
третього світу, розширення можливостей жінок, миру, прав
людини, та інших питань. Проект поширює інформацію через
видання газетного формату Connexions Digest ( Засвоєння
Коннексіонс ), що отримувало документи та матеріали від
учасників зі всієї країни, та дистилювала їх в предметноіндексований спрощений формат.
Connexions інкорпорований як некомерційна корпорація під
законною назвою Connexions Archive and Library ( Коннексіонс
Архів та Бібліотека ).
Будучи друкованою за перші два десятиліття свого існування,
Connexions опублікував більш ніж 4,000 витягів підсумовуючих
зміст документів, статей, та книг, так само, як профілів
організацій та проектів, стаючих в процесі ключовим ресурсом та
мережевим інструментом для Канадських активістів та
дослідників занепокоєних питаннями соціальної справедливості.
В 1980-х та 1990-х був опублікований The Connexions Annual
( Коннексіонс Щорічник ), широко поширена вихідна книга з
соціальними та екологічними альтернативами. The Connexions
Annuals поєднав статті розглядуючі нинішні питання які
протистоять рухам за соціальні зміни з списками ресурсів та
обширний список каталогів та профілів низових групп працюючих
заради змін. Останнє друковане видання Connexions Annual
вийшло в 1994 році.
В середині 1990-х, Connexions перейшов в режим онлайн,
систематично додаючи нові ресурси, Канадські та
інтернаціональні, в свою онлайн бібліотеку, в той час одночасно

переслідуючи поточну программу оцифрування своєї постійно
зростаючої колекції друкованих ресурсів. Connexions Online –
[www.connexions.org] – тепер розміщує онлайн бібліотеку яка
вміщує понад 40,000 документів пов‘язаних до прав людини,
громадянської свободи, соціальної справедливості, економічних
альтернатив, демократизації, прав жінок, геїв, лесбіянок, та
двостатевих особистостей, Корінних Американців, альтернативних
способів життя, та екологічних питань. Більшість статей написані
Англійською мовою, але зростаюча кількість доступна в таких
мовах як Французька, Іспанська, Німецька, Португальська, та
Польська.
Бібліотека Connexions це один з найбільших, якщо не найбільший,
існуючий архів індексований людиною про соціальні зміни. В
додаток до використання Бібліотеки Конгресу та класифікації
предметів Dewey Decimal, Connexions також використовує
спеціально розроблену словниково контрольовану базу даних з
більш ніж 20,000-ми тематичними заголовками розробленими
Connexions в асоціації з Sources [www.sources.com], Канадським
каталогом експертів та спікерів. The Connexions Directory, окреме
джерело, також є в наявності на Connexions веб сайті, та тепер
перелічує більш ніж 1,000 організацій, індексованих під більш ніж
10,000 предметів.
Connexions також підтримує the Connexions календар який
перелічує події які відносять до соціальних змін.
Connexions виробляє обширну збірку матеріалів про Ізраїль та
Палестину, показуючих ресурси для «тих хто вірить що вирішення
конфлікту можливе тільки на основі справедливості, рівності,
поваги до прав людини, взаємного визнання та кінця Ізраїльської
окупації Палестинських територій.»
Connexions підтримує інші спеціалізовані колекції, вміщуючі вибір
політичних маніфестів з 1649 року до сьогодення.
Connexions вміщує повний архів видання The Red Menace,
ліберально соціалістичної газети публікованої з 1976 до 1980 року
партією Libertarian Socialist Collective, так само, як архів Seven
News, газети прогресивної громади заснованої активістами
громади в східно центральній частині Торонто.
Політична Орієнтація
Connexions описує свою політичну орієнтацію як ліво-плюралізм,
що включає різноманітність поглядів на прогресивну сторону
політичного спектру. Настанови письменника помічають що « наші
упередження відображаються в тому які роботи ми вибираємо для

включення в Connexions, але в межах наших настанов щодо
вибору, ми намагаємось включати матеріали які беруть різні точки
зору та пропонують різновидність цілей та стратегій. Ми
намагаємось забезпечувати наших читачів нейтральними
підсумками робіт які ми підсумовуємо, даючи читачам можливість
самим робити висновки.» Connexions ідентифікує широкі принципи
які керують вибором які види матеріалів будуть вибрані для
включення в бібліотеці Connexions. Принципи Connexions включає
сильне зобов'язання до громадянської свободи, прав людини,
свободи слова, свободи преси, секуляризму, та демократичних
принципів. Connexions заявляє себе супротивним до цензури та
всіх форм дискримінації та пригнічення на основі статі,
сексуальної орієнтації, етнічності та раси.
Мандатна заява
«Connexions існує для забезпечення особистостей та груп
працюючих заради свободи та соціальної справедливості. Ми
працюємо щоб забезпечувати та робити доступними записи теорії
та практики людей які борються проти пригнічення та заради
соціальних змін. Ми віримо що чим більше ми знаємо про
боротьби, перемоги, та програші минулого, та про тих хто був
учасником в них, тим більш успішними ми будемо в створенні
нового світу.
Connexions підтримує фізичний архів книг та документів (The
Connexions Archive), та займається постійно діючим проектом для
побудови та розширення індексованого віртуального архіву
документів. Ми намагаємося включати розмаїття ресурсів
відображаючих різноманітність поглядів та підходів до соціальних
змін в рамках нашого загального мандату підтримки для
демократії, громадянської свободи, свободи слова, універсальних
прав людини, секуляризму, рівності, економічної справедливості,
екологічної відповідальності, та створення і збереження громади.
Ми інтернаціональні в нашій орієнтації, але оскільки ми є
Канадський проект ми публікуємо особливо велику колекцію
Канадських документів та профілів Канадських активістських
організацій.»
Заява цінностей
Ми віримо…
1. В цінність збереження історії низових активістів за соціальну
справедливість та надання її доступності для нових поколінь.

2. В цінність збереження живих спогадів, досвіду, стратегії, успіхів, невдач
та бачення тих, хто працював за соціальну справедливість на протязі багатьох
років, щоб майбутні покоління могли вчитися в них та бути натхненними ними.
3. В традиції ‚історії знизу‘ - історії людей - працюючих над
збереженням живих спогадів про опір перед політичною
культурою, яка наполягає на тому, що немає альтернатив тому,
що відбувається, і що «опір марний».
4. Важливість різноманітності та плюралізму, запису та надання широкого спектру
підходів до соціальних змін та соціальної справедливості. Ми прагнемо,
якнайкраще, представити ресурси, що відображають різноманітні точки зору та
альтернативні підходи до соціальної справедливості.
5. Цінність того, що ми знаємо нашу історію, знаємо, що люди вже багато
десятиліть працюють на низовому просторі для кращого світу та вивчення
проблем, з якими вони стикалися, та як намагалися з ними боротися.
6. Цінність передачі досвіду та знання старших та людей які померли,
активістам сьогодні та завтра. Це нитки мудрості та досвіду, які можна вплітати в
гобелени наших рухів для змін.
7. В важливість обміну інформацією, а також збереження її. Наша мета зробити вміст архіву максимально доступним, в різних форматах та мовах.
8. В з’єднання людей в різних місцях. Для того, щоб люди діяли локально і
думали глобально, не завадить знати, з чим стикаються люди в інших місцях і
як вони намагаються внести зміни.
9. В цінність демократії, громадянських свобод, свободи слова, загальних прав
людини, секуляризму, рівності, економічної справедливості, екології, створення та
збереження спільноти, яку ми прагнемо підтримати через Connexions Archive.
Розташування
Офіс Connexions та Connexions Archive розташовані в двох окремих
локаціях в центрі Торонто, в Канаді. Координатора проекту
Connexions звати Ulli Diemer
[https://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxP-Diemer_Ulli.htm ]
Посилання:
Вебсайт Connexions: www.connexions.org
Connexions Archive домашня сторінка:
www.connexions.org/CxArchive.html
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