
Connexions - услуги за споделяне на 
информация

Connexions (с пълно название Connexions - услуги за споделяне на информация) е 
основната онлайн библиотека и архив на канадските движения за социална 
промяна. Този проект с нестопанска цел поддържа и обширна директория, 
съдържаща канадски и международни сдружения и неправителствени организации 
(НПО).

Основан през 1975г като национална информационна клирингова къща за народни 
активисти, занимаващи се с проблемите на бедността в градовете и селата, 
проектът първоначално носи названието " Канадски услуги за споделяне на 
информация" (Canadian Information Sharing Service). Името е променено на 
Connexions през 1978г, за да представи по-ясно целта на проекта - да свързва 
народните активисти помежду им и да им предоставя информация, идеи и да ги 
запознава с различни проблеми. Обхватът на проекта се разширява, за да включи в 
себе си и теми като етнически права, развитие на страните от третия свят, 
равнопоставеност на жените, мир, човешки права и др. Проектът разпространява 
информация чрез своя вестник Connexions Digest, който класифицира и обобщава 
по тематичен ред получените документи и материали, изпратени от участниците из 
цялата страна.

През първите две десетилетия от своето съществуване печатното издание на 
Connexions публикува повече от 4000 резюмета, обобщаващи съдържанието на 
документи, статии, доклади и книги, както и същността на различни организации и 
проекти. По този начин се превръща в основен източник и средство за свързване за 
канадските активисти и изследователи, занимаващи се с проблемите на социалната 
справедливост.

През 80-те и 90-те ХХв публикува "Годишник на Connexions", 
широкоразпространявана книга, съдържаща социални алтернативи и такива за 
околната среда. Годишниците обединявали в себе си статии, изследващи 
настоящите проблеми, стоящи пред движенията за социална промяна, със списъци 
на източници и подробни указатели и информация за народните групи, работещи за 
промяната. Последното печатно издание на "Годишник на Connexions" излиза през 
1994г.

Средата на 90-те ХХв Connexions се мести онлайн като едновременно се старае да 
дигитализира неспирно разрастващата се база печатни източници и систематично 
да добавя нови ресурси - канадски и международни - в своята онлайн библиотека. 
Connexions Online - (www.connexions.org) - в момента поддържа онлайн 
библиотека, съдържаща повече от 10000 документа, свързани с човешките права, 
гражданските свободи, социалната справедливост, икономическите алтернативи, 
демократизацията, проблемите на жените, правата на хомосексуалистите и 



бисексуалните, проблемите на коренните жители, алтернативен начин на живот, 
проблеми на околната среда. Повечето от статиите са на английски език, но все по-
голям брой от тях, както и менютата, и заглавията се превеждат на други езици 
като френски, испански, немски, португалски и полски.

Библиотеката на Connexions е един от най-големите, ако не и най-големият, архив, 
индексиран от хора, съдържащ съществуващите документи за социална промяна. 
Освен Библиотеката на Конгреса и Десетичната класификация на Дюи, Connexions 
използва и специално създадената информационна база "контролиран речник" на 
повече от 20000 тематични заглавия, разработена от Connexions, съвместно със 
Sources - канадска директория на експерти и говорители. Connexions работи заедно 
със Sources от 1993г, когато издателят на Sources - Бари Зуикър (Barrie Zwicker), 
медиен критик и активист за мир, предлага на координатора на Connexions - Ули 
Диймър (Ulli Diemer) да ръководят съвместен проект за разработката на онлайн 
директория на канадските асоциации. 

Директорията на асоциациите на Connexions, отделен източник, който също е 
достъпен на уебсайта на Connexions, днес съдържа повече от 5000 организации, 
подредени в над 20000 категории.

Освен това Connexions поддържа и Календар, който съдържа най-подробния в 
Канада списък на събитията, свързани със социална промяна.

Connexions създава и обширна компилация от материали за Израел и Палестина, в 
която има материали за "тези, които вярват, че разрешението на конфликта е 
възможно единствено на основата на справедливостта, равенството, уважението 
към човешките права, взаимно признаване и край на израелската окупация на 
палестинските територии".

Connexions поддържа и други специализирани колекции, включващи избрани 
политически манифести от 1649г до днес.

Connexions предоставя и пълен архив на либертарианско-социалистическия 
бюлетин "The Red Menace", публикуван от 1976 до 1980г от Либертарианско-
социалистическия колектив, както и частичен архив на "Seven News" - вестник на 
прогресивната общност, създаден от обществени активисти в централно-източно 
Торонто.

Политическа ориентация

Connexions описва своята политическа ориентация като ляво-плуралистична , т.е 
включваща в себе си разнообразни гледни точки за прогресивната страна на 
политическия спектър. Наблюденията на писателите са, че "нашите пристрастия са 
отразени в избора на съчиненията, които се включват в Connexions, но сред тази 
селекция, ние се опитваме да включваме и материали, съдържащи различни гледни 
точки, предлагащи разностранни цели и стратегии. Опитваме се да предоставим на 



нашите читатели неутрални обобщения на материалите, които обработваме, за да 
могат те сами да направят своите заключения". Connexions осъзнава широките 
принципи, които водят вземането на решение какви видове материали да бъдат 
включени в Библиотеката. По правило документи, написани от ленинистко-
троцкистка или постмодерна перспектива на са включени. Принципите на 
Connexions включват силно обвързване с гражданските свободи, човешките права, 
свободата на словото, свободата на пресата, секуларизма и демократичните 
принципи.Connexions се противопоставя на цензурата, на всички форми на 
дискриминация и потисничество, основани на пола, сексуалната ориентация, 
етническата принадлежност или раса. 

Международна стажантска програма

Connexions ръководи стажантска програма за социална справедливост, която 
привлича стажанти и доброволци от Канада и много други различни страни. 
Стажантите работят по развиването на електронния архив, сканирането на 
документи и изображения, писане на резюмета и маркетинг. Connexions е в процес 
на превеждане на термините, намирани чрез контролирания речник, на френски, 
испански, немски и други езици, и се нуждае от повече доброволци, които да 
помагат в този процес.

Местонахождение

Офисът на Connexions се намира в централната част на гр.Торонто, Канада.

Допълнително четене и свързани с темата материали

Медиен профил на Connexions

Интервю с координатора на Connexions Ули Диймър 

Теология на Connexions

Външни препратки

Connexions онлайн (уебсайт на организацията)

Connexions Библиотека

Connexions Календар

Архив на "Red Menace"

Архив на "Seven News"

Източници 
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