
Bibliotheekbeleid voor Europa 

__________________________________________________________________________________ 

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) is het Europees 

Bureau voor Bibliotheek-, Informatie- en Documentatieverenigingen, een onafhankelijke 

overkoepelende vereniging van nationale bibliotheek-, informatie-, documentatie- en 

archiefverenigingen en -instellingen in Europa. 

 NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) is een internationale niet-

gouvernementele vereniging die de belangen van de nationale bibliotheekautoriteiten in Europa 

behartigt. Haar voornaamste doel is om beleidsprincipes en -strategieën voor openbare bibliotheken 

te bevorderen. 

Verklaring van Wenen 

Tijdens de gezamenlijke conferentie van EBLIDA en NAPLE Forum, in Wenen in mei 2009, werd 

overeengekomen om de rol en de mogelijkheden van de dienstverlening van bibliotheken in heel 

Europa te versterken ter ondersteuning van de Europese kennismaatschappij. Daarom doen EBLIDA en 

NAPLE Forum een oproep aan de Europese Commissie om vooruitgang te boeken via de volgende vier 

aanbevelingen: 

1. Witboek ‘Openbare bibliotheken in de kennismaatschappij’: 

EBLIDA en NAPLE Forum roepen de Europese Commissie op een witboek aan te nemen dat de nieuwe 

rol van de openbare bibliotheken in de Europese kennismaatschappij beschrijft en de lidstaten 

aanbeveelt en aanmoedigt op te treden namens hun bibliotheken. Het witboek moet, naast andere 

bijdragen, gebaseerd worden op het werk van een groep kwalitatief hoogstaande bibliotheken 

ingesteld door de Commissie. 

2. Kenniscentrum: 

Voorts doen we een beroep op de Europese Commissie om een Europees Kenniscentrum voor 

openbare bibliotheken op te richten, dat voorziet in gecoördineerde, actuele en betrouwbare 

informatie over het openbare bibliotheekwerk in alle Europese lidstaten en de Europese Economische 

Ruimte (EER) en dat wordt ondergebracht bij EBLIDA. 

3. Europees gefinancierde projecten: 

Adopteer Europees gefinancierde projecten die de ontwikkeling van bibliotheken op een zinvolle en 

duurzame manier bevorderen. De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van een 

infrastructuur voor Europese bibliotheken om de politieke zichtbaarheid van bestaande projecten te 

vergroten. Naast deze zeer zichtbare digitale bibliotheekprojecten moet een gemeenschappelijke 

infrastructuur voor de openbare bibliotheken worden ontwikkeld om de invoering van recente online 

diensten te versnellen, actief Europees burgerschap te bevorderen en ruime leermogelijkheden te 

bieden. 

4. Auteursrecht: 

Schaf belemmeringen in de Europese Unie af, die in tegenspraak zijn met het idee van de ontwikkeling 

naar een kennismaatschappij. Een fair auteursrechtbeleid is vereist, dat rekening houdt met zinvolle 

rechten van de rechthebbenden, maar tegelijkertijd redelijke uitzonderingen voor het werk van de 

bibliotheken vastlegt. 


