Užtikriname, kad pasiekiame
1877 m. įkurtos Airijos nacionalinės bibliotekos (NLI) misija yra kaupti, saugoti ir pateikti
Airijos įamžintąją istoriją besirūpinant daugiau nei dešimt milijonų vienetų, įskaitant
knygas, rankraščius, laikraščius, nuotraukas, spaudinius, žemėlapius, brėžinius,
efemerus, muzikos ir skaitmeninius leidinius.
Šiame dokumente išdėstyta politika buvo parengta konsultuojantis su Nacionalinės
bibliotekos įvairovės ir integracijos komitetu; ją 2018 m. kovą priėmė Nacionalinės
bibliotekos valdyba. Bibliotekos direktorius kas šešis mėnesius atsiskaito prieš
bibliotekos valdybą dėl pažangos įgyvendinant šioje politikoje nurodytus veiksmus.
Tai, kiek laiko galios ši politika, jos formatas ir atskaitomybė už ją yra sulygiuota su 20162021 m. Airijos nacionalinės bibliotekos strategija.
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„Valstybinės kolekcijos nupasakoja Airijos istoriją. Istoriją taip pat nupasakoja tai, kaip mes kaupiame, dalijamės
ir interpretuojame šias kolekcijas. Airijos nacionalinė biblioteka (NLI) valstybines kolekcijas jau kaupia daugiau
nei 140 metų, per tą laiką keičiantis ir besivystant Airijos visuomenei. Airijos socialinės normos ir visuomenės
įvairovė dabar labai skiriasi nuo 50 metų ankstesnių.
„Nacionalinė biblioteka visada įsipareigojusi lygybei. Mūsų durys yra atviros visiems ir šia tradicija dabar keliame
sau iššūkį užtikrinti, kad šiuos pokyčius ir įvairovę atkartotume tame, ką reiškia būti airiu. Tai, kaip mes šiandien
kaupiame formuos Airijos istoriją ateityje. Tai, kaip dirbame su valstybės kolekcijomis ir jas pristatome įtakoja
žmonių susijungimą su savo unikalia bei gyva kultūra ir paveldu.
„Nacionalinė biblioteka vaidina svarbų vaidmenį prisimenant mūsų praeitį ir įamžinant dabartį. Ši politika mums
padės sukurti labiau įvairią bei įskaitančią Airijos istoriją, kad nauji balsai būtų kaupiami ir jais dalijamasi su
pasauliu bei užtikrinant, kad visi jaustųsi laukiami atvykę į Airijos nacionalinę biblioteką."
Dr. Sandra Collins
Airijos nacionalinės bibliotekos direktorė

Nuo pat įsteigimo nacionalinė biblioteka
neša unikalią atsakomybę prieš Airiją ir jos
žmones išsaugoti ir skatinti dokumentinius
bei intelektinius Airijos gyvenimo įrašus juos
darant prieinamais, taip pat suteikiant
prieigą prie didesnės registruotų žinių
galybės.
Tai yra mūsų visų atsakomybė, kuri reiškia,
kad turime siekti užtikrinti, jog Airija būtų
atstovaujama visa savo įvairove visoje mūsų
veikloje, kurioje dalyvauti lygios galimybės
suteikiamos visiems.

BENDRADARBIAUTI

ATSINAUJINTI

SUSIJUNGTI

1. Kaupti

4. Atsinaujinti

Mes persvarstysime savo kolekcijų politiką per
įvairovės ir įtraukties objektyvą. Apsvarstysime
kaip mūsų kolekcijos atstovauja šiandienos
Airiją.

Kaupsime skaitmeninę medžiagą, įskaitant
Airijos ir su Airija susijusius tinklalapius bei nuo
sukūrimo skaitmeninę medžiagą, atstovaujančią
Airijos gyvenimo aspektus.

Ši mūsų kolekcijų peržiūros politika bus baigta
2018 metais. Tikimės, kad ji padės mums
sutelkti dėmesį į vieną naują kolekcijų sritį
kiekvienais metais.

2019 m. parengsime ir viešinsime skaitmeninio
kaupimo politiką.

Nacionalinė biblioteka yra įsipareigojusi
užtikrinti lygias galimybes ir skatinti
dalyvavimo bibliotekoje lygybę
nepriklausomai nuo lyties, šeimyninės
padėties, šeiminės padėties, seksualinės
orientacijos, religinių įsitikinimų, amžiaus,
negalios, rasės, keliautojų bendruomenės
narystės ar socialinės ir ekonominės
padėties.

2. Saugoti

Mes turime sukurti darbo aplinką, kurioje
būtų gerbiami skirtumai ir visi žmonės darbuotojai, partneriai, tiekėjai, vartotojai ir
lankytojai - būtų vertinami kaip individai.

3. Susijungti

Mes esame įsipareigoję ir paklūstame lygybės
įstatymams mūsų darbuotojų bei lankytojų
atžvilgiu, įskaitant 1998-2015 m. Lygybės
darbe įstatymą ir 2014 m. Airijos žmogaus
teisių ir lygybės įstatymo 42 skyrių, kitaip
žinomą kaip Lygybė viešajame sektoriuje ir
žmogaus teisių pareigos.

AIrIjos nAcIonALInės BIBLIoTekos
sTrATeGIjA 2016-2021 m.

SAUGOTI

A

Ši įvairovės ir įtraukties politika nustato mūsų
veiksmų planą pagal nacionalinės bibliotekos
strateginius ramsčius. Šiuo planu mes
sukursime labiau įvairią bei įskaitančią Airijos
istoriją, kad nauji balsai būtų kaupiami ir jais
dalijamasi su pasauliu bei tai, kad visi jaustųsi
laukiami atvykę į Airijos nacionalinę
biblioteką.

KAUPTI

irijos nacionalinės bibliotekos 20162021 m. strategija yra svarbiausia
viskam, ką darome. Mūsų vizija - dalintis
Airijos istorija su pasauliu mūsų unikaliomis
kolekcijomis. Mūsų vertybės - būti
svetingiems, paslaugiems bei atviriems,
puoselėjant lygybę ir įtrauktį.

Pertvarkant pagrindinį Airijos nacionalinės
bibliotekos pastatą rasime būdų pagerinti fizinę
prieigos ir matomumą. Mes aktyviai
integruosime sprendimus į naująją pastato
konstrukciją. Sudarysime prieigą prie liftų
visuose aukštuose ir taikysime geriausią praktiką
mūsų iškaboms.

2018 m. plėtosime struktūrinį kontrolinį sąrašą,
siekiant užtikrinti, kad mūsų programos,
parodos ir bendravimas su visuomene
atspindėtų įvairovę mūsų pačių darbe bei
bendradarbiavime. Mes užtikrinsime, kad
reklaminės medžiagos būtų įtraukiančios ir
nediskriminuojančios. 2019 m. taip pat
vykdysime plataus masto suinteresuotų šalių
apklausą, konsultuojantis su mažumomis ir
įvairiomis bendruomenėmis.

Mes aktyviai integruosime įvairovę ir įtrauktį
kuriant planus pagrindiniams katalogavimo ir
skaitmeninimo projektams.

5. Bendradarbiauti
Sieksime bendradarbiavimo galimybių plečiant
mūsų siekius, kad būtų galima pasidalyti
valstybės kolekcijomis kiek įmanoma plačiau ir
naujas auditorijas supažindinti su unikalia Airijos
kultūra ir paveldu. Mes dirbsime su bibliotekos
bendruomene, skatindami skirtingus
bibliotekininkystės autoriteto modelius.

6. Pristatymas
Mes tęsime savo įsipareigojimą lygybės
įstatymams visų darbuotojų ir lankytojų
atžvilgiu, įskaitant 1998-2015 m. Lygybės darbe
įstatymą ir 2014 m. Airijos žmogaus teisių ir
lygybės įstatymo 42 skyrių. Ir toliau akylai
stebėsime mūsų įdarbinimo bei paaukštinimo
procesus siekiant užtikrinti, kad būtų užkirstas
kelias diskriminacijai ir, kad įvairovė būtų
sveikintina.

Airijos nacionalinė
biblioteka turi Airijos
homoseksualumo archyvą
(Irish Queer Archive),
labiausiai visapusišką LGBT
istorijos Airijoje archyvą.
2017 m. aukos Airijos
nacionalinei bibliotekai,
susijusios su vyrais,
skaičiumi pralenkė aukas,
susijusias su moterimis
daugiau nei 5 prieš 1.

Pirmuosius 100 metų Airijos
nacionalinės bibliotekos
egzistavimo mūsų vadovai
buvo tik vyrai - šiandien
88% moterų.

Airijos nacionalinė
biblioteka bendradarbiavo
su nacionaline taryba
akliesiems (ncBI) ir
nacionaline suaugusiųjų
raštingumo agentūra
(nALA) tam, kad pagerinti
mūsų iškabas ir
interpretaciją.

