LEVENO KOMUNIKATAS (1998 m.)
1998 m. rugpjūčio 22 d. Leuveno mieste (Belgijoje) PubliCA pasitarimo dalyviai
iš 23 Europos šalių priėmė deklaraciją, kurioje teigiama:
UNESCO Viešųjų bibliotekų manifestas, 1997 m. Europos Sąjungos studija
“Viešųjų bibliotekų vaidmuo informacinėje visuomenėje” ir “Pranešimas dėl Europos
Sąjungos Žaliosios knygos apie bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje” –
nacionalinių ir visos Europos viešųjų bibliotekų politikos pagrindas.
Pasitarimo dalyviai pabrėžia tokias pagrindines viešosios bibliotekos veiklos
kryptis informacinėje visuomenėje:
Demokratija ir pilietiškumas. Viešoji biblioteka sudaro strategines galimybes
informacijos visuomenės piliečiams pagerinti gyvenimo kokybę, suteikdama nemokamą,
lygią ir laisvą, demokratišką prieigą prie kokybiškos informacijos.
Ekonominis ir socialinis vystymasis. Viešosios bibliotekos skatina bendruomenių
audimą, teikdamos informacines paslaugas, kurios geriausiai atsiliepia vietos
bendruomenės reikmėms ir jas tenkina.
Mokymasis visą gyvenimą. Viešosios bibliotekos sudaro gerai išvystytą platų
tinklą visoje Europoje – tai ekonomiška tęstinio mokymo infrastruktūra, patogi galimybė
naudotis virtualiais tinklais.
Kultūrinė ir kalbinė įvairovė. Viešosios bibliotekos yra kultūros įstaigos, pagal
Europos Sąjungos sutartį atsakingos už kultūros paveldo, literatūros ir raštingumo
palaikymą ir puoselėjimą.
Pasitarimo dalyviai ragina Europos Parlamentą priimti p. M. Ryynänen parengtą
dokumentą, o Europos Komisiją – Žaliąją knygą dėl viešųjų bibliotekų vaidmens
šiuolaikiniame pasaulyje. Toks dokumentas įpareigotų visas Europos Sąjungos šalis
laikytis jame įvardintų nuostatų dėl viešųjų bibliotekų.
Nacionalinės ir federalinės bibliotekų politikos gairės turėtų būti šios:
Užtikrinti prieigos prie informacijos ir žinių laisvę, palaikant tinkamą
vartotojų ir gamintojų interesų pusiausvyrą;

Pagerinti piliečių galimybes prieiti prie informacijos išteklių, ieškoti juridinių,
techninių, ekonominių ir politinių klausimų, susijusių su prieiga prie
informacijos per bibliotekas, sprendimų;
Padėti

bibliotekoms

tenkinti

piliečių

poreikius,

rekomenduojant

ir

finansuojant tinkamas infrastruktūras, aljansus ir bibliotekų darbuotojų bei
vartotojų mokymo programas;
Padėti piliečiams turėti naudos iš informacinės visuomenės, suteikiant
galimybę per bibliotekas naudotis informacija tiems, kurie neturi savo rangos
ar pakankamai lėšų;
Įveikti dėl techninės infrastruktūros išsivystymo nevienodumų susidarančius
sunkumus, su kuriais susiduria vartotojai kai kuriuose regionuose;
Suprasti informacijos komercializacijos pavojus ir su jais kovoti;
Finansuoti naujas ir besiplečiančias bibliotekų paslaugas informacinei
visuomenei, tuo pačiu užtikrinant prieigą prie tradicinių ir skaitmeninių
išteklių.
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