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Bibliotēkas ir svarīgas Eiropai –
tās ir galvenās mācību un pilsoniskās
līdzdalības vietas, iespēja piekļūt kultūras
mantojumam, kā arī pētniecības un
inovāciju virzītājspēks.

Mēs vēlamies Eiropu, kas:

Savukārt Eiropa ir svarīga bibliotēkām.
Lai varētu veidot spēcīgāku, gudrāku un
taisnīgāku sabiedrību, mūsu institūcijas
ir atkarīgas no Briselē, Strasbūrā un
Luksemburgā pieņemtajiem lēmumiem.
Mēs ceram uz Eiropu, kas palīdzēs mums
sasniegt mūsu misiju.

Nodrošina piekļuvi kultūras, zinātnes un
inovāciju resursiem

Tāpēc Eiropas bibliotēkas pārstāvošās
organizācijas aicina lasīt un atbalstīt šo
manifestu.

Garantē, ka ikviens cilvēks jebkurā savas
dzīves laikā var mācīties, lasīt un attīstīties,
izmantojot bibliotēkas

Apņemas īstenot ANO ilgtspējīgas
attīstības mērķus un atbalstīt piekļuvi
informācijai ES attīstības iniciatīvās

Garantē, ka ikviens
cilvēks jebkurā savas
dzīves laikā var mācīties,
lasīt un attīstīties,
izmantojot bibliotēkas
Eiropai jāsniedz informācijas solījums – ikvienam
ir jābūt iespējai piekļūt informācijai, kas vajadzīga
dzīves uzlabošanai. Vienlīdzība ir ļoti svarīga visā
Eiropā. Lai to panāktu, tai jāpalīdz īstenot bibliotēku
potenciālu, lai ikvienam ir iespēja piekļūt iniciatīvām
un projektiem, kas veicina lasīšanu, rakstpratību un
mācīšanos, kā arī jāizstrādā atbilstoši novērtēšanas rīki.
Normatīvais regulējums, finansēšanas programmas
un saistītie noteikumi jāizstrādā tā, lai atvieglotu
bibliotēku līdzdalību, jo īpaši digitālo prasmju,
medijpratības un informācijpratības attīstībā. Eiropai
jāstiprina bibliotēku ietekme, izmantojot kapacitāti
veicinošas izglītības programmas.

Nodrošina piekļuvi
kultūras, zinātnes un
inovāciju resursiem
Eiropai jābūt pasaules līderei atvērtās zinātnes
veicināšanā. Tai jāpilda solījums līdz 2020. gadam
nodrošināt brīvpiekļuvi publiski finansētām
pētnieciskām publikācijām un izmantot tai pieejamos
resursus, lai sekmētu nepieciešamās sistēmiskās
pārmaiņas un pēc noklusējuma veicinātu atvērtību
zinātnē un inovācijās, ļaujot bibliotēkām pildīt savu
misiju.
Eiropai jānodrošina, lai tās programmas visiem
cilvēkiem garantētu piekļuvi publikācijām. Īpaši
būtu jāatbalsta bibliotēkas – Eiropas dokumentārā
mantojuma sargātājas – to kolekciju digitalizēšanā un
koplietošanā. Jānodrošina attiecīgo normatīvo aktu, jo
īpaši Direktīvas par autortiesībām digitālajā vienotajā
tirgū, Direktīvas par dažiem atļautiem nenosakāmu
autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem un
Marakešas līguma īstenošanas noteikumu, īstenošana
tādā veidā, kas atbalsta šos mērķus.

Apņemas īstenot ANO
ilgtspējīgas attīstības
mērķus un atbalstīt
piekļuvi informācijai ES
attīstības iniciatīvās
Eiropai jāpiedāvā visaptverošs attīstības plāns iekļaujošai
ilgtspējīgai attīstībai reģionālā līmenī, atzīstot, cik svarīga
ir piekļuve informācijai, tostarp izmantojot bibliotēkas
kā sociālu ieguldījumu un būtisku veiksmes faktoru.
Tai aktīvi jāatbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšana un jāmudina citi jēgpilni iesaistīties to
īstenošanā.
Ar ES attīstības finansējuma palīdzību jāatbalsta piekļuve
informācijai un prasmju attīstība, ļaujot bibliotēkām
pilnībā izmantot savu potenciālu. Lai radītu piemērotus
apstākļus un sekmētu piekļuvi informācijai ārpus
ES dalībvalstīm, ES sarunās ar Pasaules Intelektuālā
īpašuma organizāciju jāieņem konstruktīvāka nostāja
attiecībā uz globāliem ierobežojumiem un autortiesību
izņēmumiem.

Plašāka informācija par manifestu atrodama
tīmekļvietnē europe4libraries2019.eu
vai pa e-pastu
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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