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Bibliotecile sunt importante pentru Europa 

– ele sunt spații esențiale pentru învăţare şi 

implicare civică, ferestre spre cultură şi 

patrimoniu deschise tuturor şi călăuze în 

cercetare şi inovație. 

 

La rândul ei, și Europa este importantă 

pentru biblioteci. Pentru a putea construi 

societăţi mai puternice, inteligente şi 

echitabile, instituţiile noastre depind de 

deciziile luate la Bruxelles, Strasburg şi 

Luxemburg. Ne dorim o Europă care să ne 

sprijine în îndeplinirea misiunii pe care o 

avem. 

 
De aceea, noi - organizaţiile care reprezentăm 

bibliotecile din întreaga Europă - vă încurajăm 

să citiţi şi să susţineţi acest manifest.

Ne dorim o Europă care: 

Garantează că oricine, în orice moment al vieţii 

sale, are posibilitatea de a învăța, citi şi de a se 

dezvolta prin intermediul bibliotecilor 

 
Pune în centrul acţiunilor sale accesul la cultură, 

ştiinţă şi inovaţie 

 
Se angajează plenar în îndeplinirea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Națiunilor Unite şi promovează accesul la 

informaţie în toate iniţiativele sale de aderare 

și dezvoltare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Garantează că oricine, în 

orice moment al vieţii sale, 

are posibilitatea de a 

învăţa, citi şi de a se 

dezvolta prin intermediul 

bibliotecilor 
 
Europa ar trebui să facă o promisiune privind 

accesul la informaţie – orice om trebuie să aibă 

acces la informaţia de care are nevoie pentru a-

şi îmbunătăţi viaţa. Echitatea este esențială în 

Europa. Pentru realizarea acestui deziderat, 

Europa ar trebui să contribuie la conștientizarea 

potenţialului bibliotecilor de a asigura accesul 

tuturor la inițiative și proiecte care promovează 

lectura, alfabetizarea şi învăţarea, precum şi să 

identifice indicatori de evaluare adecvați. 

 
Cadrele legislative, programele de finanţare şi 

regulamentele asociate trebuie gândite în așa fel 

încât să faciliteze participarea bibliotecilor, în 

special la dezvoltarea competenţelor digitale, 

media și de informare. Europa ar trebui să 

consolideze poziția bibliotecilor prin intermediul 

programelor de educaţie şi de formare 

profesională care dezvoltă abilități.



Pune în centrul acțiunilor 

sale accesul la cultură, 

știință și inovație 
 

Europa ar trebui să fie lider mondial în promovarea 

accesului la știință. Ea ar trebui să-și respecte 

promisiunea de a asigura accesul public la toate 

publicațiile de cercetare finanțate din fonduri 

publice până în 2020 și să își folosească resursele 

în promovarea schimbării sistemice necesare, 

astfel încât deschiderea spre știință și inovație să 

se realizeze de la sine, permițând bibliotecilor să 

își îndeplinească misiunea. 

 
Europa trebuie să se asigure că programele sale 

oferă tuturor acces, în special la operele literare, 

mai ales prin sprijinirea bibliotecilor - în calitate 

de păstrătoare ale patrimoniului documentar 

european - în digitizarea și popularizarea 

colecțiilor. Europa ar trebui să asigure aplicarea 

legislației în domeniu - în special a Directivei 

privind dreptul de autor pe piața unică digitală, 

precum și a Directivei privind lucrările orfane și a 

dispozițiilor de punere în aplicare a Tratatului de 

la Marrakesh - într-un mod care să susțină aceste 

obiective.



Se angajează plenar la 

îndeplinirea Obiectivelor 

de Dezvoltare Durabilă 

ale ONU și promovează 

accesul la informație în 

toate inițiativele sale de 

aderare și dezvoltare 
  

Europa ar trebui să furnizeze un plan complet de 

dezvoltarea durabilă incluzivă la nivel regional, 

recunoscând importanța accesului la informație, 

inclusiv prin intermediul bibliotecilor, ca investiție 

socială și factor esențial de succes. Europa ar trebui 

să se implice puternic la nivelul Organizației 

Națiunilor Unite în sprijinirea realizării ODD-urilor și 

să îi îndemne și pe alții să contribuie în mod 

semnificativ. 

 

Finanțările UE pentru aderare și dezvoltare ar trebui 

să promoveze accesul la informație și dobândirea de 

noi abilități, permițând bibliotecilor să își valorifice 

potențialul. Pentru a putea oferi posibilitatea de 

dezvoltare și de acces la informație nu doar propriilor 

membri, UE ar trebui să adopte o poziție mai 

constructivă în cadrul discuțiilor purtate la 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale cu 

privire la limitările și excepțiile de la dreptul de autor 

la nivel global.



Pentru mai multe informații despre 

Manifestul bibliotecilor, vizitați 

europe4libraries2019.eu 

 
sau trimiteți un email la: 

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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