
Bibliotekų politika Europai 
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EBLIDA yra Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuras, nepriklausoma 
nacionalines libliotekas, informacijos, dokumentacijos ir archyvų asociacijas ir institucijas vienijanti 
asociacija Europoje.  
 
NAPLE (Europos viešųjų bibliotekų valdymo nacionaliniu lygiu institucijų forumas) yra tarptautinė 
nevyriausybinė asociacija, atstovaujanti  viešųjų bibliotekų nacionalinių valdymo institucijų 
interesams Europoje. Jos pagrindinis tikslas yra skatinti viešųjų bibliotekų veiklos  principus ir 
strategijas.   

Vienos deklaracija 
 

 
2009 metų gegužės mėnesį Vienoje surengtoje bendroje  EBLIDA ir NAPLE Forumo konferencijoje buvo 
susitarta visoje Europoje stiprinti bibliotekų teikiamų paslaugų vaidmenį ir potencialą, palaikant 
Europos žinių visuomenę. Atitinkamai,   EBLIDA ir NAPLE Forumas paragino Europos Komisiją siekti 
pažangos, įgyvendinat šias keturias rekomendacijas:    
 

1. Baltoji knyga „Viešosios bibliotekos žinių visuomenėje“: 
 

EBLIDA ir NAPLE Forumas paragino Europos Komisiją priimti Baltąją knygą, kurioje būtų aprašytas 
naujas viešųjų bibliotekų vaidmuo Europos žinių visuomenėje, o ES šalims - narėms būtų 
rekomenduojama ir jos būtų skatinamos imtis veiksmų šių šalių  bibliotekų labui. Be kitos panaudotos 
informacijos, Baltoji knyga turėtų būti paremta Komisijos įsteigtos aukšto lygio bibliotekų darbo grupės 
atliktu darbu.  
 

2. Žinių centras: 
 

Mes toliau skatiname Europos Komisiją prie Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos 
asociacijų biuro (EBLIDA) įsteigti Europos žinių centrą viešosioms bibliotekoms, kuris teiktų 
koordinuotą, naujausią ir patikimą informaciją apie viešujų bibliotekų teikiamas paslaugas visose ES 
šalyse – narėse ir Europos ekonominėje zonoje.   
 

3. Europos Sąjungos finansuojami projektai: 
 

Inicijuoti  Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurie skatintų racionalią ir tvarią bibliotekų plėtrą. 
Projektai turėtų būti skirti Europos bibliotekų infrastruktūros vystymui, kuris papildytų esamus 
projektus aiškiu (plėtros) politikos matomumu. Be šių aiškiai matomų skaitmeninės bibliotekos plėtros 
projektų, turi būti vystoma bendra viešųjų bibliotekų infrastruktūra, kuri leistų paspartinti naujai 
sukurtų elektroninių paslaugų augimą ir skatintų aktyvų Europos pilietiškumą bei suteiktų plačias 
mokymosi galimybes.  
 

4. Autorių teisės: 
 

Europos Sąjungoje panaikinti Žinių visuomenės kūrimui trukdančius barjerus. Būtina nustatyti aiškią 
politiką dėl autorių teisių, kurioje būtų numatytos racionalios teisių turėtojų teisės, ir kurioje taip pat 
būtų nustatytos protingumo kriterijams atitinkančios išimtys bibliotekų veiklai.  


