Zapewnienie Realizacja
Misją założonej w 1877 r. Biblioteki Narodowej Irlandii (NLI) jest gromadzenie, ochrona i
udostępnianie udokumentowanej historii Irlandii, dbając o ponad dziesięć milionów
pozycji, włączając księgi, rękopisy, gazety, fotografie, grafiki, mapy, rysunki, efemerydy,
muzykę i multimedia cyfrowe.
Zasady opisane w niniejszym dokumencie zostały opracowane w porozumieniu z
Komitetem ds. różnorodności i integracji Biblioteki Narodowej i zostały zatwierdzone
przez Radę Biblioteki Narodowej w marcu 2018 r. Dyrektor Biblioteki będzie informował
Radę Biblioteki o postępach w realizacji polityki co sześć miesięcy. Okres obowiązywania
niniejszej polityki, jej format i obowiązki sprawozdawcze są zgodne ze strategią Biblioteki
Narodowej Irlandii 2016-21.
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„Zbiory narodowe opowiadają historię Irlandii. Sposób, w jaki zbieramy, przekazujemy i interpretujemy te zbiory
także opowiada pewną historię. Biblioteka Narodowa Irlandii (NLI) gromadzi swoje zbiory już od 140 lat i przez
ten czas społeczeństwo irlandzkie zmieniło się i ewoluowało. Normy społeczne i poziom różnorodności
społeczeństwa irlandzkiego bardzo różnią się teraz od sytuacji sprzed 50 lat.
"Biblioteka Narodowa zawsze dążyła do zapewnienia równości. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich i zgodnie z
tą tradycją teraz stawiamy sobie za cel zagwarantować, że nasze działania odzwierciedlają zmiany i różnorodność
tożsamości irlandzkiej. Sposób, w jaki gromadzimy nasze zbiory dzisiaj będzie kształtować historię Irlandii w
przyszłości. To, jak angażujemy się i przedstawiamy zbiory narodowe wpływa na to, jak ludzie identyfikują się ze
swoim unikalnym i żywym dziedzictwem i kulturą.
"Biblioteka Narodowa ma ważną rolę do odegrania, upamiętniając naszą przeszłość i zapisując naszą
teraźniejszość. Niniejsza polityka pomoże nam opowiedzieć historię Irlandii w bardziej zróżnicowany i
zintegrowany sposób, uwzględniając nowe opinie i dzieląc się nimi ze światem, oraz upewniając się, że wszyscy
będą czuli się mile widziani w Bibliotece Narodowej Irlandii”.
Dr Sandra Collins
Dyrektor Biblioteki Narodowej Irlandii

Od dnia jej powstania, Biblioteka Narodowa
Irlandii zobowiązała się w szczególny sposób
wobec Irlandii i jej mieszkańców do
promowania i udostępniania dokumentacji i
zapisów życia w Irlandii, jednocześnie
zapewniając dostęp do szerszego świata
udokumentowanej wiedzy.
Jest to nasz obowiązek wobec każdej osoby, co
oznacza, że musimy starać się sprawić, że
Irlandia będzie reprezentowana w całej swojej
różnorodności we wszystkich naszych
działaniach i że wszyscy będą mieli równy
dostęp do naszej działalności.
Biblioteka Narodowa jest w pełni oddana
kwestii równości szans i promujemy równość
uczestnictwa w życiu Biblioteki, niezależnie od
płci, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej,
orientacji seksualnej, przekonań religijnych,
wieku, niepełnosprawności, rasy,
przynależności do społeczności Travellers ani
statusu społeczno-ekonomicznego.
Mamy obowiązek tworzenia środowiska pracy,
w którym szanowane są różnice i w którym
wszyscy ludzie – pracownicy, partnerzy,
dostawcy, użytkownicy i odwiedzający – są
doceniani jako jednostki.
Przestrzegamy i działamy zgodne z przepisami
dotyczącymi równości naszych pracowników i
odwiedzających, włączając ustawy o równości
w zatrudnieniu z lat 1998 - 2015 oraz sekcję 42
irlandzkiej ustawy o prawach człowieka i
równości z 2014 r., inaczej znanymi jako
obowiązki w zakresie równości w sektorze
publicznym i praw człowieka.

1. Zbierać
Przeprowadzimy przegląd naszej polityki
dotyczącej zbiorów pod kątem różnorodności i
integracji. Rozważymy w jakim stopniu zbiory,
które przechowujemy, odzwierciedlają
sytuację w Irlandii w dzisiejszych czasach.
Przegląd naszej polityki dt. zbiorów zostanie
przeprowadzony w 2018 roku. Spodziewamy
się, że w jego wyniku skupimy się na jednym
nowym obszarze zbiorów każdego roku.

2. Chronić
Podczas przebudowy budynku głównego
Biblioteki Narodowej Irlandii, możemy znaleźć
sposoby, aby ulepszyć dostęp fizyczny i
widoczność. W ramach nowego projektu
budowlanego aktywnie zintegrujemy właściwe
rozwiązania. Obejmą one zapewnienie
dostępu do windy na wszystkich piętrach i
stosowanie najlepszych praktyk w zakresie
oznakowania.

3. Łączyć
Stworzymy ustrukturyzowaną listę kontrolną
w 2018 r. aby upewnić się, że nasze programy,
wystawy i współpraca ze społecznością
lokalną odzwierciedlają różnorodność w
naszej własnej pracy i we współpracy z
innymi. Upewnimy się, że nasze materiały
reklamowe i promocyjne są zintegrowane i
niedyskryminujące, i przeprowadzimy szeroko
zakrojone badanie wśród interesariuszy w
2019 r., aby badać opinie mniejszości i
zróżnicowanych społeczności.
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Niniejsza polityka ds. różnorodności i integracji
określa nasz plan działania w oparciu o filary
strategiczne Biblioteki Narodowej. Niniejsza
polityka pomoże nam opowiedzieć historię
Irlandii w bardziej zróżnicowany i zintegrowany
sposób, uwzględniając nowe opinie i dzieląc się
nimi ze światem, oraz upewniając się, że
wszyscy będą czuli się mile widziani w
Bibliotece Narodowej Irlandii.
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trategia Biblioteki Narodowej Irlandii
2016 – 2021 ma zasadnicze znaczenie
dla wszystkiego, co robimy. Nasza wizja
zakłada dzielenie się historią Irlandii ze
światem poprzez nasze unikalne zbiory. Nasze
wartości to życzliwość, pomocniczość,
otwartość, równość i integracja.

4. Wprowadzać
innowacje
Będziemy zbierać materiały cyfrowe, włączając
internetowe strony irlandzkie i związane z
Irlandią, oraz materiały stworzone w formacie
cyfrowym reprezentujące różnorodne aspekty
życia w Irlandii.
Opracujemy i opublikujemy politykę dt. zbierania
informacji cyfrowych w 2019 r.
Będziemy aktywnie rozważać kwestię
różnorodności i integracji podczas planowania
dużych projektów katalogowania i cyfryzacji.

5. Współpracować
Będziemy poszukiwać możliwości współpracy,
aby rozszerzyć zasięg naszych działań, dzielić się
zbiorami narodowymi w jak najszerszym zakresie
i wprowadzać nowych odbiorców do unikalnej
kultury i dziedzictwa irlandzkiego. Będziemy
współpracować ze społecznością bibliotekarską
celem promowania różnych wzorów do
naśladowania w bibliotekarstwie.

6. Realizacja
Będziemy nadal przestrzegać przepisów w
zakresie równości względem wszystkich
pracowników i odwiedzających, w tym ustawy
o równości w zatrudnieniu z lat 1998 - 2015 oraz
sekcji 42 irlandzkiej ustawy o prawach
człowieka i równości z 2014 r. Będziemy nadal
postępować ostrożnie w ramach naszych
procedur rekrutacji i promocji, aby zapobiegać
dyskryminacji i dbać o różnorodność.

Biblioteka Narodowa Irlandii
prowadzi irlandzkie „archiwum
homoseksualne” (Irish Queer
Archive), czyli najbardziej
obszerne archiwum poświęcone
historii społeczności lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i
transgenderowych (LGBT) w
Irlandii.

W 2017 r. darowizny na rzecz
Biblioteki Narodowej Irlandii
związane z mężczyznami
przeważały liczebnie nad
dotacjami związanymi z
kobietami w stosunku wyższym
niż 5 do 1.

W pierwszych 100 latach
istnienia Biblioteki Narodowej
Irlandii, starsze kierownictwo
składało się w całości z mężczyzn
-dziś składa się w 88% z kobiet.

Biblioteki Narodowej Irlandii
współpracowała z Krajową Radą
Niewidomych z Irlandii (NCBI) i
Krajową Agencją Alfabetyzacji
Dorosłych (NALA), aby ulepszyć
nasze oznakowanie i jego
interpretację.

