Библиотечка политика за Европу

Бечка декларација
На заједничкој конференцији EBLIDA и NAPLE форума одржане у Бечу у мају 2009. године, договорено
је да се ојача улога и потенцијал библиотечких услуга у целој Европи у знак подршке Европском
друштву знања. Сходно томе, EBILDA и NAPLE форум позвали су Европску комисију да направи помак
уз помоћ следеће четири препоруке:

1.

Бела књига „Јавне библиотеке у друштву знања“:

EBILDA и NAPLE форум позивају Европску комисију да прихвати белу књигу која описује нову улогу
јавних библиотека у Европском друштву знања и препоручује и подстиче државе чланице да делују у
име својих библиотека. Бела књига би, између осталог, требало да се заснива на раду групе
библиотека на високом нивоу коју је основала Комисија.

2.

Центар знања:

Даље позивамо Европску комисију да оснује Европски центар знања за јавне библиотеке који ће
обезбедити координисане, ажуриране и поудзане информације о услугама јавних библиотека у свим
државама чланицама EU и EEP, и који ће се налазити у EBILDA

3.

Пројекти које финансира Европа:

Неговати пројекте које финансира Европа, а који промовишу развој библиотека на смислен и одржив
начин. Пројекти би требало да буду усмерени на развој европске библиотечке инфраструктуре како би
допунили видљиве постојеће пројекте у политичком смислу. Поред ових веома видљивих пројеката за
развој дигиталних библиотека, мора се развијати и заједничка инфраструктура јавних библиотека,
како би се убрзало разумевање новонасталих онлајн услуга и унапредило активно европско
грађанство, али и обезбедиле широке могућности учења.

4.

Ауторска права:

Уклонити препреке у Европској унији које противрече идеји развоја друштва знања. Потребно је
успоставити правичну политику ауторских права која узима у обзир значајна права њихових носиоца,
али у исто време утврђује разумне изузетке у раду библиотека.

EBLIDA - Европски биро библиотечких, информационих и документационих удружења. EBLIDA је
независно кровно удружење библиотечких, информационих, документационих и архивских друштава
и заједница у Европи.
NAPLE, Националне власти јавних библиотека у Европи - је међународно невладино удружење које
спроводи интересе органа власти националних библиотека у Европи. Главни циљ је промивисање
принципа и стратегија за политике јавних библиотека.

