Knižničná politika pre Európu

Viedenská deklarácia
Na spoločnej konferencii organizácie EBLIDA a združenia NAPLE Forum, ktorá sa konala v máji 2009 vo
Viedni, sa dohodlo o posilňovaní funkcie a potenciálu knižničných služieb v rámci Európy na podporu
Európskej vedomostnej spoločnosti. EBLIDA a NAPLE Forum preto vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala
nasledovné štyri odporúčania na zabezpečenie tohto procesu:

1. Biela kniha „Verejné knižnice vo vedomostnej spoločnosti“
EBLIDA a NAPLE Forum vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala bielu knihu, ktorá by opísala novú funkciu
verejných knižníc v Európskej vedomostnej spoločnosti, odporúčala by členským štátom a nabádala ich,
aby konali v prospech svojich knižníc. Táto biela kniha by sa mala opierať, popri iných zdrojoch, o prácu
skupiny renomovaných knižníc, ktoré by určila Európska komisia.

2. Vedomostné centrum
Vyzývame ďalej Európsku komisiu, aby ustanovila Európske vedomostné centrum pre verejné knižnice,
ktoré bude poskytovať koordinované, aktuálne a spoľahlivé informácie o službách verejných knižníc vo
všetkých členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Základňou centra by
bola organizácia EBLIDA.

3. Projekty financované Európskou úniou
Vytvárať podmienky pre projekty EÚ podporujúce zmysluplný a udržateľný rozvoj knižníc. Projekty by sa
mali zameriavať na rozvoj európskej knižničnej infraštruktúry, ktorá by
politicky zviditeľňovala už existujúce projekty. Popri týchto dobre viditeľných projektoch, zameraných na
rozvoj digitálnych knižníc, je potrebné rozvíjať bežnú infraštruktúru verejných knižníc, aby sa urýchlilo
zavádzanie nových online služieb, aby sa podporovalo aktívne európske občianstvo, a tiež poskytoval
priestor pre široké možnosti na vzdelávanie.

4. Autorské práva
V rámci Európskej únie zrušiť bariéry, ktoré sú v rozpore s ideou rozvoja vedomostnej spoločnosti. Je
potrebná vyvážená politika v oblasti autorských práv, ktorá berie do úvahy práva držiteľov práv, ale zároveň
stanovuje racionálne výnimky pre činnosť knižníc.

EBLIDA, Európska kancelária knižničných, informačných a dokumentačných združení, je nezávislé
združenie zastrešujúce národné knižničné, informačné, dokumentačné a archívne združenia a inštitúcie v
Európe.
NAPLE, Združenie národných inštitúcií pre verejné knižnice v Európe, je medzinárodné mimovládne
združenie, ktoré sleduje záujmy národných knižničných inštitúcií v Európe. Hlavným cieľom združenia je
presadzovať princípy a stratégie politiky verejných knižníc.

