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Knihovny jsou pro Evropu důležité – jsou
klíčovými místy pro vzdělání a občanskou
angažovanost, jsou okny do kultury a dědictví
pro všechny, podporují výzkum a inovace.
A naopak, Evropa je pro knihovny důležitá.
Ve svých možnostech budovat silnější, chytřejší
a spravedlivější společnost jsou knihovny
závislé na rozhodnutích přijímaných v Bruselu,
Štrasburku a v Lucemburku. Hledáme Evropu,
která nám pomáhá naplnit naše poslání.
Proto my, organizace zastupující knihovny
napříč Evropou, Vás žádáme, abyste se
s tímto manifestem seznámili a podporovali ho.

Chceme Evropu, která:
Zaručí, aby kdokoliv v každém období svého
života, se mohl učit, číst a rozvíjet prostřednictvím knihoven.
Považuje přístup ke službám knihoven za jádro
svých aktivit ve vztahu ke kultuře, vědě a inovacím..
Plně se věnuje dosažení Cílů udržitelného
rozvoje OSN a podporuje přístup k informacím ve svých přístupových a rozvojových iniciativách.

Zaručí, aby kdokoliv
v každém období svého
života, se mohl učit, číst
a rozvíjet prostřednictvím
knihoven.
Evropa má přijmout závazek pro přístup k informacím –
každý má mít přístup k informacím, jež potřebuje ke
zlepšení svého života. Zásadní význam má rovný přístup
napříč Evropou. K dosažení tohoto cíle by mělo pomoci
plné využití potenciálu knihoven při realizaci iniciativ
a projektů na podporu čtenářské gramotnosti a vzdělávání pro všechny. A rovněž k tomu vyvinout odpovídající
metriku.
Právní rámec, programy financování a související předpisy mají být koncipovány takovým způsobem, který
napomáhá zapojení knihoven při rozvoji digitálních dovedností a zvyšování mediální i informační gramotnosti.
Je nezbytné, aby Evropa posilovala význam knihoven
jejich zapojením do vzdělávacích programů rozvíjejících
lidský potenciál.

Považuje přístup
ke službám knihoven
za jádro svých aktivit
ve vztahu ke kultuře,
vědě a inovacím
Evropa má být světovým lídrem v podpoře otevřené
vědy. Má naplňovat závazek, aby všechny výsledky
výzkumu financovaného z veřejných zdrojů byly do
roku 2020 dostupné formou otevřeného přístupu
(Open Access). Evropa musí prosadit nezbytné systémové změny, aby se otevřenost stala pro vědu
a inovace standardní volbou a umožnila tak knihovnám
naplňovat jejich poslání.
Evropa by měla zajistit přístup k informacím pro
všechny, zejména k literárním dílům prostřednictvím
knihoven jako ochránců evropského dokumentového
dědictví. Svými programy má podporovat digitalizaci
a sdílení jejich fondů. Má zajistit uplatnění takových
právních předpisů, které podporují dostupnost kulturního dědictví, zejména směrnice o autorském právu
na digitálním jednotném trhu, směrnice o osiřelých dílech, včetně uplatnění principů Marrákešské smlouvy.

Plně se věnuje dosažení
Cílů udržitelného rozvoje
OSN a podporuje přístup
k informacím ve svých
rozvojových iniciativách
Evropa by měla předložit ucelený plán pro udržitelný
rozvoj na regionální úrovni, jehož součástí je také
princip přístupu k informacím prostřednictvím knihoven, jako určitý druh společenské investice a předpoklad úspěchu. Měla by se aktivně zapojit do činnosti
Organizace spojených národů na podporu Cílů udržitelného rozvoje a naléhat na ostatní, aby se smysluplně
zapojili.
Finanční prostředky EU věnované na rozvoj by měly
podporovat přístup k informacím s cílem využít potenciálu knihoven. V zájmu podpory rozvoje a přístupu
k informacím i mimo členské státy by EU měla zaujmout
konstruktivnější stanovisko v diskusích ve Světové
organizaci duševního vlastnictví (WIPO) o globálních
výjimkách a omezeních autorského práva.

Pro více informací o Knihovnickém manifestu pro Evropu
navštivte europe4libraries2019.eu
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IFLA: Stephen.wyber@ifla.org
EBLIDA: g.vitiello@kb.nl
Public Libraries 2030: ilona@pl2030.eu
LIBER: a.verheusen@kb.nl
SPARC Europe: vproudman@sparceurope.org
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česká verze připravena ve spolupráci

V letošním roce slavíme 100 let od přijetí
knihovního zákona v Československé republice.
Je to příležitost připomenout si důležitou úlohu,
kterou knihovny v nově vznikající republice sehrály.

