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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 123. cikke alapján a 
közkönyvtárak hatásáról az európai közösségekben1

1. A közkönyvtári szolgáltatásokról készült, 18 európai országra kiterjedő 2013-as felmérés 
eredményei szerint az elmúlt év során mintegy 100 millió európai tett látogatást 
közkönyvtárban, és 14 millióan használták a könyvtárakat az internethez való 
hozzáférésre;

2. az elmúlt egy évben 24 millió európai folytatott közkönyvtárban nem formális és 
informális tanulási tevékenységet (leggyakrabban az idősek, az etnikai kisebbségekhez 
tartozók és a vidéki emberek);

3. a közkönyvtárakban az ingyenesen rendelkezésre álló számítógépes és internetes 
szolgáltatások felhasználóinak 83%-a úgy véli, hogy a könyvtárak pozitív hatással vannak 
életükre, mivel időt és pénzt spórolnak meg, készségeik javulnak, hozzáférésük van a 
kormányzati szolgáltatásokhoz, a foglalkoztatással és az egészségüggyel kapcsolatos 
forrásokhoz;

4. tavaly 1,5 millió európai pályázott meg – közülük 250 000 talált is – munkát a 
közkönyvtárakban rendelkezésre álló ingyenes internetes hozzáférés segítségével;

5. 1,9 millió marginalizálódott európai számára a közkönyvtárak jelentik az egyetlen forrást, 
ahol ingyenesen hozzáférhetnek az internethez;

6. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy ismerje el a közkönyvtárak által a helyi közösségek és 
hátrányos csoportok számára nyújtott alapvető szolgáltatásokat, a digitális társadalmi 
befogadás, a társadalmi befogadás, az egész életen át tartó tanulás és a foglalkoztatási 
lehetőségek terén, valamint azt, hogy e szolgáltatások fontos szerepet játszanak az uniós 
célkitűzések megvalósításában;

7. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


