DECLARAŢIA DE LA COPENHAGA
Între 14 şi 15 octombrie,
l999
politicienii
importanţi şi strategi
politici din 20 (ţări
europene s-au întâlnit
pentru a discuta rolul vital
jucat
de
bibliotecile
publice
în
cadrul
Societăţilor
Informaţionale în curs de

Cei care au participat la întâlnire au aflat despre rolurile-cheie pe
care le joacă deja multe biblioteci publice europene, în
încurajarea dezvoltării economice, a învăţăturii continue, a
diversităţii culturale sau a identităţii comunitare.
La sfârşitul întâlnirii, cei prezenţi au căzut de acord asupra
următorului comunicat considerat a fi o adevărată declaraţie de
intenţie'pentru viitorul bibliotecilor publice de pe întreg
continentul european.

În sprijinul:
•
Manifestului UNESCO pentru Bibliotecile publice
•
Liniijor directoare pentru bibliotecile publice ale IFLA
•
Raportului privind rolul bibliotecilor în lumea modernă al Comitetului pentru Cultură,
Tineret, Educafie şi Mass-Media al Parlamentului European
•. Studiului "Bibliotecile publice şi Societatea foformaţională" al Comisiei Europene •
Raportului "Legislaţia de bibliotecă şi politica în Europa" al Comitetului pentru Cultură al
Consiliului 'Europei.
•
Declaraţiei IFLA privind Libertatea de Expresie,
Declarăm următoarele, ca bază comună pentru politicile naţionale şi europene privind bibliotecile
publice:
ROLURI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ:
Noi sprijinim următoarele rpluri pentru bibliotecile > publice, evidenţiate în Comunicatul de la
Leuven:
DEMOCRAŢIE ŞI CETĂŢENIE – Bibliotecile publice au un rol strategic de a îmbunătăţi
calitatea vieţii şi posibilitaţile democratice pentru cetăţenii Societăţii Informaţionalei prin
asigurarea accesului liber şi egal la informaţiile de calitate;
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - Bibliotecile publice sprijină creşterea
comunităţilor prin asigurarea unor servicii de informaţii create pentru a satisface nevoile locale.
Ele reprezintă instrumente importante.îif reducerea disparităţii dintre cetăţenii Europei ce au
acces la informaţii şi cei care le obţin greu.
ÎNVĂŢAREA CONTINUĂ - Bibliotecile publice asigură, prin răspmdirea lor pe întreg teritoriul
Europei, o infrastructură eficientă raportată la cost — pentru învăţarea continuă şi accesul facil la
conţinutul reţelelor virtuale. Ele vin, de asemenea, în ajutorul studenţilor la toate nivelele de
educaţie formală.
DIVERSITATE CULTURALA ŞI LINGVISTICĂ - Bibliotecile publice sunt instituţii de cultură
în conformitate cu dimensiunea culturală a Tratatului U.E. având o mare responsabilitate faţă de
moştenirea culturală, literatură şi ştiinţa de carte.

ACŢIUNI ALE COMISIEI EUROPENE
Solicităm Comisiei Europene să sprijine iniţiativa Parlamentului European: "Rolul bibliotecilor în
Societatea Modernă" prin promovarea de acţiuni specifice.care să impletnenteze recomandările
Raportului. Aceste acţiuni ar trebui să accentueze rolul cheie al bibliotecilor publice înSocietatea
Informaţionala în Curs ele,formare şi necesitatea pentru o politica a informaţiilor la nivel
european.
ACŢIUNI ALE GUVERNELOR NAŢIONALE ŞI FEDEREALE
Solicităm, de asemenea, tuturor guvernelor naţio şi federale să întreprindă următoarele acţiuni:
1. să promoveze o politică naţională privind informaţia 3 pentru a dezvolta şi coordona
toate resursele relevante, în interesul public; Acest cadru politic recunoaşte rolul vital şi
unic al bibliotecilor publice, ca puncte de acces pentru majoritatea cetăţenilor şi va fi
susţinuţi;
2. să creeze o infrastructură în reţeaua corespunzătoare, pentru a sprijini dezvoltarea unei
politici naţionale a informaţiei în Eralnformaţională, Infrastructura de reţele trebuie să
reunească toate informaţiile, creând agenţii, în special instituţii tradiţionale pentru
memorie (biblioteci, muzee, arhive), care să încurajeze difazarea informaţiilor şi crearea
de resurse comune. Infrastructura ar trebui, de asemenea, să încurajeze cooperarea
practică între bibliotecile publice.
3. să implementeze un program de dezvoltare pentru bibliotecile publice care să asigure atât
standarde minime de acces fiecărui cetăţean, incluzând informaţiile şi tehnologiile de
comunicaţie corespunzătoare, cât şi nivelele adecvate de investiţii pentru a face faţă acelor
standarde. Acest program trebuie să reflecte necesitatea existenţei unui control al
dezvoltării.la nivelul comunităţii locale, control efectuat prin intermediul municipalităţilor
sau altor organizaţii responsabile.
4. să se asigure că bibliotecile publice sunt echipate pentru a asigura acces maxim la noile
resurse informaţii tuturor cetăţenilor, indiferent de capacităţile !or financiare, fizice sau
educaţionale, şi că acele biblioteci au resurse adecvate pentru a susţine serviciile în timp.
5. să facă lobby bibliotecilor publice în Parlamentul European, astfel încât acestea să ocupe
un rol de frunte pe agenda socială a Parlamentului, acum şi în viitor.
6. să depună eforturi pentru a asigura un echilibru echitabil între drepturile creatorilor de
informaţii şi drepturile cetăţenilor de a avea acces la informaţiile care le-ar permite o viaţă
mai bană.
ACŢIUNI ALE BIBLIOTECILOR PUBLICE
1. Să fie pregătite pentru a reevalua rolurile şi resursele serviciilor şi a le reproiecta în scopul
de a răspunde necesităţilor sociale în schimbare.
2. Să acţioneze în direcţia unor cooperări şi parteneriate cu alte instituţii pentru memorie şi
cu instituţiile implicate în educaţia comunităţii. Să se asigure, printr-un marketing al
serviciilor în toate sectoarele comunităţii, că cetăţenii sunt conştienţi de potenţialul
bibliotecilor şi sunt capabili să le exploateze toate resursele.

