Könyvtárpolitika Európának

BÉCSI NYILATKOZAT
Az EBLIDA és a NAPLE Forum 2009 májusában, Bécsben megrendezett közös
konferenciáján megállapodás született a könyvtári szolgáltatás szerepének és lehetõségeinek
Európa szerte történõ megerõsítésérõl az európai tudásalapú társadalom támogatásával. Az
EBLIDA és a NAPLE Forum felkéri az Európai Bizottságot, hogy az alábbi négy ajánlás
követésével érjen el elõrehaladást:
1. „Közkönyvtárak a tudástársadalomban” fehér könyv:
Az EBLIDA és a NAPLE Forum olyan fehér könyv elfogadására kéri fel az Európai
Bizottságot, mely leírja a közkönyvtárak európai tudásalapú társadalomban betöltött új
szerepét, valamint javasolja, és bátorítja a tagállamokat, hogy járjanak el könyvtáraik
nevében. A fehér könyvnek többek között a Bizottság által létrehozott magas szintû
könyvtári csoport munkáján kell alapulnia.
2. Tudásközpont:
Továbbá felkérjük az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy Európai Tudásközpontot
a közkönyvtárak számára, mely koordinált, aktuális és megbízható információt nyújt a
közkönyvtári szolgáltatásokról valamennyi európai tagállamban és az EGT-ben, és
amelynek székhelye az EBLIDA-nál lesz.
3. Európai finanszírozású projektek:
Támogasson olyan európai finanszírozású projekteket, melyek jelentõs és fenntartható
módon segítik elõ a könyvtárak fejlõdését. A projekteknek olyan európai könyvtári
infrastruktúra fejlesztését kell megcélozniuk, mely a már létezõ projekteket magas
politikai láthatósággal egészíti ki. Ezen jól látható digitális könyvtári fejlesztési projektek
mellett a közkönyvtárak számára közös infrastruktúrát kell kifejleszteni az újonnan
létrehozott on-line szolgáltatások elterjedésének felgyorsítására, az aktív európai
állampolgári szerepvállalás segítésére, csakúgy, mint a széleskörû tanulási lehetõségek
biztosítására.
4. Szerzõi jog:
Szüntesse meg a tudásalapú társadalom fejlõdését akadályozó és alapelveinek
ellentmondó gátakat az Európai Unióban. Olyan méltányos szerzõi jogi politikára van
szükség, amely figyelembe veszi a jogtulajdonosok jogait, de ugyanakkor a könyvtári
tevékenység számára is ésszerû kivételeket tesz.

Az EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations,
Nemzeti könyvtári, információs, dokumentációs és levéltári egyesületek valamint
intézmények független európai szövetsége.
A NAPLE, National Authorities for Public Libraries in Europe, amely egy nemzetközi nem
kormányzati szövetség a nemzeti könyvtári hatóságok, intézetek érdekeinek érvényesítésére
Európában. Fõ célja az alapelvek és stratégiák elõmozdítása a közkönyvtári politika számára.

