Asigurarea distribuirii
Stabilita in 1877, misiunea Bibliotecii Nat,ionale a Irlandei (NLI) este sa colect,ioneze,
protejeze si sa pună la dispozit,ie amintirea consemnata a Irlandei, având in grija mai mult
de peste 10 milioane de articole, incluzând cărt,i, manuscrise, ziare, fotografii, imprimări,
hărt,i, schit,e, Ephemera, muzica si media digitala.
Politica subliniata in acest document a fost dezvoltata in consultanta cu Comitetul de
Diversitate si Incluziune al Bibliotecii Nat,ionale si adoptata de Consiliul Bibliotecii
Nat,ionale in martie 2018. Directorul Bibliotecii va raporta Consiliului Bibliotecii la fiecare
6 luni despre progresul făcut înspre atingerea golurilor setate in aceasta polit,ă. Durata de
timp in care aceasta politica va rămâne in vigoare, formatul si raportarea acesteia sunt
aliniate cu strategia Bibliotecii Nat,ionale a Irlandei 2016-2021.
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„Colect,iile nat,ionale spun povestea Irlandei. Cum colectam si cum împărtășim si interpretam aceste colect,ii, de
asemenea spun o poveste. Biblioteca Nat,ională a Irlandei (NLI) a adunat colect,ile nat,ionale de peste 140 de ani, iar din
acea vreme societatea irlandeza s-a schimbat si a evoluat. Normele sociale si diversitatea societăt,ii irlandeze arata
foarte diferit in prezent, fata de acum 50 de ani.
„Biblioteca Nat,ională a fost întotdeauna dedicata egalităt,ii. Ușile noastre sunt deschise tuturor, si in aceasta tradit,ie ne
provocam acum pe noi înșine, sa ne asiguram ca reflectam schimbarea si diversitatea in ceea ce înseamna sa fii
irlandez. Cum colect,ionăm astăzi, va modela povestea Irlandei in viitor. Cum ne angajam si cum prezentam colect,iile
nat,ionale, influent,ează modul in care oamenii conectează cu moștenirea si cultura lor unica si vie.

„Biblioteca Nat,ională joaca un rol important in amintirea trecutului nostru si capturarea prezentului nostru. Aceasta
politica ne va ajuta sa creăm o poveste a Irlandei mai diversa si inclusiva, in asa fel încât voci noi vor fi colect,ionate si
împărtășite cu lumea, si va asigura ca oricine se va simt,i binevenit in Biblioteca Nat,ională a Irlandei“.

Dr Sandra Collins
Director, Biblioteca Nat,ională a Irlandei

De la înfiint,area noastră, Biblioteca Nat,ională
a avut o responsabilitate unica fata de
Irlanda si poporul ei, sa păstreze, promoveze
si sa facă accesibile înregistrările
documentare si intelectuale ale viet,ii
Irlandei, in același timp contribuind la
furnizarea accesului la cunoștint,ele
înregistrate pe o scara mai larga.
Aceasta este o responsabilitate fata de
fiecare, si una care înseamnă ca trebuie sa ne
străduim sa asiguram ca Irlanda este
reprezentata in toata diversitatea sa, in toate
activităt,ile noastre si ca acces egal la acestea
este prevazut pentru fiecare.
Biblioteca Nat,ională este angajata pe deplin
in egalitatea de șanse si promovam
egalitatea de participare in Biblioteca,
indiferent de sex, stare civila, statutul
familial, orientare sexuala, credint,ă
religioasa, vârstă, incapacitate, rasa,
membru al comunităt,ii Traveller sau statut
socio-economic.
Avem responsabilitatea de a crea un cadru
de lucru in care diferent,ele sunt respectate si
in care fiecare - angajat,ii, partenerii,
furnizorii, utilizatorii si vizitatorii - sunt
pret,uit,i ca si individuali.
Suntem angajat,i si ne conformam la legea
egalităt,ii pentru lucrătorii si vizitatorii noștri,
incluzând Actele Egalităt,ii in Munca 19982015, si Sect,iunea 42 din Drepturile Umane
din Irlanda Actul 2014, cunoscut ca si
Egalitate in Sectorul Public si Datoria
Drepturile Umane.

1. Colecționează

Vom revizui politica noastră de colect,ii prin
obiectivul diversităt,ii si incluziunii. Vom
considera cat de reprezentative sunt
colect,iile pe care le det,inem pentru Irlanda
de astăzi.
Aceasta revizuire a politicii de colect,ii va fi
completata pe durata anului 2018. Ne
așteptăm ca aceasta sa ne ghideze sa ne
concentram pe o noua arie de colect,ii in
fiecare an.

2. Protejează
In timpul reamenajării clădirii principale a
Bibliotecii Nat,ionale a Irlandei, vom găsi cai
sa îmbunătăt,im accesul si vizibilitatea. Vom
integra in mod activ solut,ii in proiectul noii
clădiri. Acestea vor include prevederea
accesului cu lift in toate etajele si aplicarea
celei mai bune practici pentru semnalizare.

Colaborează

Inovează

ConeCtează

StrategIa BIBlIotecII NațIoNale
a IrlaNDeI 2016-2021

Protejează

S

Aceasta Politica de Diversitate si Incluziune
stabilește planul nostru de act,iune sub pilonii
strategici ai Bibliotecii Nat,ionale. Cu acest
plan, vom crea o poveste a Irlandei mai
diversa si inclusiva, in asa fel încât voci noi
vor fi colect,ionate si împărtășite cu lumea, si
oricine se va simt,i binevenit in Biblioteca
Nat,ională a Irlandei.

ColeCțIonează

trategia 2016-2021 Bibliotecii
Nat,ionale a Irlandei este esent,ială in
orice facem. Viziunea noastră este sa
împărtășim povestea Irlandei cu lumea, prin
colect,iile noastre unice. Valorile noastre sunt
sa fim primitori, folositori, deschiși, egali si
inclusivi.

Biblioteca Națională a Irlandei
deține arhiva Queer a Irlandei,
cea mai completa arhiva
referitoare la istoria lesbian,
homosexual, bisexual,
transgender (lgBt) din Irlanda.

4. Inovează
Vom colecta materiale digitale, incluzând siteuri web irlandeze si conectate Irlandei, care sa
reprezinte aspecte diverse ale viet,ii irlandeze.
Vom dezvolta si publica o politica de
colect,ionare digitala pe parcursul anului 2019.
Vom lua in considerare in mod activ
diversitatea si incluziunea in dezvoltarea
planurilor pentru catalogările majore si
proiectele de digitalizare.

5. Colaborează

Vom cauta oportunităt,i de colaborare pentru a
ne largi raza de act,iune, pentru a împărtăși cat
mai mult posibil colect,iile nat,ionale si a
introduce audiente noi culturii si moștenirii
irlandeze. Vom lucra cu comunitatea
bibliotecii pentru a promova modele de
biblioteconomie.

Pe parcursul anului 2017,
donațiile făcute la Biblioteca
Națională a Irlandeidespre
bărbați, au depășit donațiile
despre femei cu mai mult de
5 la 1.

In primii 100 de ani de existenta
a Bibliotecii Naționale a Irlandei
conducerea noastră superioara
era in întregime masculinaastăzi 88% este feminina.

3. Conectează
Vom dezvolta o lista de control structurata
pe parcursul anului 2018, pentru a ne
asigura ca programele noastre, expozit,iile si
angajamentele cu publicul vor reflecta
diversitatea in munca noastră si in
colaborările noastre. Vom asigura ca
materialele de publicitate si promovare sunt
inclusive si nediscriminatorii, vom efectua
un sondaj larg privind participant,ii la act,iuni
in 2019, consultând minoritatea si
comunităt,ile diverse.

6. Distribuie

Vom continua angajamentul nostru la legislat,ia
pentru egalitate pentru tot,i lucrătorii si
vizitatorii, incluzând Actul de Egalitate in
Munca 1998-2015, si Sect,iunea 42 din Actul
Drepturilor Umane Irlandeze 2014. Vom
continua sa fim vigilent,i in procesele noastre
de recrutare si promovare, sa ne asiguram in
asa fel ca prevenim discriminarea si bine-venim
diversitatea.

Biblioteca Naționala a Irlandei a
colaborat cu consiliul National
pentru Nevăzători din Irlanda
(NcBI) si agenția Națională de
alfabetizare pentru adulți ,
(Nala) pentru a ne îmbunătăți
semnalizarea si interpretarea.

