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Във втората сесия „Изграждане на подкрепа във време на строги ограничения“ основен
говорител бе Искра Михайлова, член на Европейския парламент и председател на
Комисията по регионално развитие в парламента. Аудиторията бе изключително
впечатлена както от професионалния ѝ бекграунд, така и от произнесеното от нея
слово. Тя акцентира на ценния опит и умения, които е придобила от библиотечната
професия. Искра Михайлова подчерта важната роля, която могат и трябва да играят
библиотеките в процесите на трансграничното сътрудничество и подкрепата за
развитието на регионите. Тя отдели внимание на дискусиите в Европейския парламент
относно следващия програмен период след 2020 г., параметрите и приоритетите в
проекта за финансиране на дейностите в този период. Сред тях са сигурността на
европейските граждани, борбата с тероризма, разширяване на дейностите по
програмата Еразъм+. За съжаление гласът на библиотеките не е достатъчно силен в
европейските институции. Специално бе подчертано, че е необходимо по-упорито
застъпничество на всички нива, за да може наистина библиотеките да получат
необходимото признание и да присъстват по-осезаемо в дневния ред на европейските
институции.
Каси Робинсът, представител на НПО и дигитална медия разгледа характеристиките
на дигиталното общество. Тя представи своето разбиране за дигитализацията и нейното
използване в информационната и културна дейност. Според нея библиотеката е център
с важни обществени ангажименти и трябва да осигурява използването на интернет по
най-добрия начин.
Втората сесия бе посветена на изграждането на сътрудничества с оглед
предоставянето на съвременни нови услуги. Мат Финч, популярен разказвач на
приказки в библиотеките от Австралия и инициатор на множество проекти, програми и
партньорства, представи свои интересни и вече реализирани идеи. Сред тях бе проект
за четене и партньорство с болници в Австралия. Неговото послание бе, че в
съвременния свят библиотеките не могат да бъдат успешни, ако работят изолирано.
Рогер Виняс, представител на домакините, представи каталунската инициатива Guifi.net
– отворена обществена социална мрежа за обмен на информация, която предоставя
възможност за безплатно използване на wi-fi и обмен на данни...
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