En bibliotekspolitik for Europa
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På fælleskonferencen arrangeret af EBLIDA og NAPLE Forum, afholdt i Wien i maj 2009, blev
der opnået enighed om at styrke bibliotekets rolle og potentiale i hele Europa ved at støtte det
Europæiske Vidensamfund. EBLIDA og NAPLE opfordrer derfor den Europæiske Kommission til
at sikre udviklingen ved hjælp af følgende fire anbefalinger:

1. White paper ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”:
EBLIDA og NAPLE Forum opfordrer Kommissionen til at vedtage et white paper, der
beskriver folkebibliotekernes nye rolle i det Europæiske Vidensamfund, og som
anbefaler og tilskynder medlemslandene til at handle på deres bibliotekers vegne.
Dette white paper skal bl.a. være baseret på arbejde udført af en gruppe specielt
udvalgte biblioteker etableret af Kommissionen.

2. Videncenter:
Vi opfordrer endvidere Kommissionen til at etablere et Europæisk Videncenter for
folkebiblioteker, som vil levere koordineret, løbende og pålidelig information om
folkebibliotekets services i alle europæiske medlemslande og EEA og som vil være
placeret i EBLIDA.

3. Europæisk finansierede projekter:
Støtte europæisk finansierede projekter som fremmer biblioteksudviklingen på en
meningsfuld og holdbar måde. Projekterne skal tilsigte udvikling af en europæisk
biblioteksinfrastruktur som kan komplementere allerede eksisterende projekter med
stor politisk synlighed. Udover disse meget synlige biblioteksudviklingsprojekter er det
nødvendigt at udvikle en fælles infrastruktur for folkebibliotekerne med det formål at
accelerere ibrugtagningen af nyudviklede online services og promovere aktivt
europæisk borgerskab, samt også at tilbyde et bredt spektrum af læringsmuligheder.

4. Ophavsret:
Afskaffe barrierer i den Europæiske Union der lægger hindringer i vejen for
udviklingen af et vidensamfund. En fair ophavsretspolitik er nødvendig, som tager
hensyn til ophavsmændenes rettigheder, men som samtidig etablerer rimelige
undtagelser for bibliotekernes arbejde.

EBLIDA står for “European Bureau of Library, Information and Documentation Associations” og er en
paraplyorganisation for nationale biblioteks-, informations-, dokumentations- og arkivforeninger i Europa
NAPLE står for “National Authorities for Public Libraries in Europe” og er en international
interesseorganisation, der varetager de nationale biblioteksstyrelsers interesser i Europa. Organisationens
hovedopgave er at udvikle principper og strategier for en politik for folkebibliotekerne.

