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Nota de premsa. Barcelona, 26 de gener de 2004

El préstec a les biblioteques: una qüestió de dret.
Recentment, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’expedient informatiu que la
Comissió Europea ha obert a l’Estat Espanyol sobre l’aplicació de la Directiva 92/100 en relació
al préstec de documents que els serveis d'informació públics ofereixen als ciutadans.
Recentment, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’expedient informatiu que la
Comissió Europea ha obert a l’Estat Espanyol sobre l’aplicació de la Directiva 92/100 en relació
al préstec de documents que els serveis d'informació públics ofereixen als ciutadans. Som
conscients de què aquest procés obre la porta a la possibilitat que el préstec d’obres que es
porta a terme en biblioteques, arxius i centres de documentació públics es vegi sotmès al
pagament d’una remuneració.
En aquest sentit, des del COBDC volem expressar la nostra disconformitat amb mesures que
van en detriment de l'accés igualitari, lliure i de qualitat a la informació.
Les biblioteques, arxius i centres de documentació públics són essencials per a garantir el dret
dels ciutadans a l'accés a la informació i al coneixement, per a fomentar l’aprenentatge i per a
promoure l’entesa entre les persones. El préstec de documents és un dels serveis que millor
representa aquests valors.
El Col•legi ha iniciat contactes amb diversos professionals i amb el Grup Biblioteques i Propietat
Intel•lectual de FESABID per dur a terme accions conjuntes i coordinades amb la finalitat
d’assegurar un marc legal que garanteixi l’equilibri necessari entre tots els interessos en joc:
els dels titulars de les obres protegides per drets d’autor i els dels usuaris i usuàries que es
beneficien del serveis que oferim els professionals des de les biblioteques, arxius i centres de
documentació/informació públics.
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