Uma Política para as Bibliotecas Públicas na Europa

Declaração de Viena
Na conferência conjunta da EBLIDA e do Fórum da NAPLE, que teve lugar em Viena,
em Maio de 2009, foi acordado fortalecer o papel e o potencial dos serviços de
biblioteca europeus no desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento Europeia.
Consequentemente, a EBLIDA e o Fórum da NAPLE apelam à Comissão Europeia para
uma intervenção através das seguintes quatro recomendações:
1.White paper: “Bibliotecas Públicas na Sociedade do Conhecimento”
A EBLIDA e o Fórum da NAPLE apelam à Comissão Europeia para que adote o white
paper que descreve os novos papéis das bibliotecas públicas na Sociedade do
Conhecimento Europeia, e recomenda e encoraja os estados membros a atuar em prol
das suas bibliotecas. O white paper deve basear-se, entre outros contributos, no
trabalho de um grupo de bibliotecas de topo, definido pela Comissão.
2.Centro de Conhecimento
Apelamos igualmente à Comissão Europeia para estabelecer um Centro de
Conhecimento Europeu para as bibliotecas públicas, que disponibilize informação
coordenada, atual e fiável sobre os serviços de biblioteca pública em todos os estados
membros e na EEA, que terá a sua sede na EBLIDA.
3.Projectos Europeus financiados
Fomentar projetos europeus financiados que promovam o desenvolvimento das
bibliotecas de uma forma relevante e sustentável. Os projetos deverão visar o
desenvolvimento da uma infraestrutura de bibliotecas europeias, que dote os projetos
existentes de alta visibilidade política. Para além destes projetos de desenvolvimento de
bibliotecas digitais, de grande visibilidade, é necessário desenvolver uma infraestrutura
comum para as bibliotecas públicas, por forma a acelerar a afirmação dos recémcriados serviços em linha e promover a cidadania europeia ativa, bem como
proporcionar amplas oportunidades de aprendizagem.
4. Copyright
Abolir, na União Europeia, as barreiras que obstam ao desenvolvimento de uma
Sociedade do Conhecimento. É necessária uma política de copyright justa, que
considere os direitos dos respetivos detentores, mas que ao mesmo tempo estabeleça
exceções razoáveis para o trabalho das bibliotecas.”

EBLIDA é a Federação Europeia de Associações de Bibliotecas, Informação e Documentação, uma
associação independente que agrupa associações e instituições nacionais de bibliotecas, informação,
documentação e arquivo europeus.
NAPLE, Autoridade Nacional para as Bibliotecas Públicas na Europa, é uma associação internacional nãogovernamental que promove os interesses das autoridades nacionais das bibliotecas europeias. O seu
objetivo é promover princípios e estratégias para as bibliotecas públicas.

