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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 123 Rokovacieho poriadku Európskeho
parlamentu o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach1

1. Z prieskumu týkajúceho sa služieb verejných knižníc, ktorý sa uskutočnil v roku 2013
v 18 európskych krajinách, vyplynulo, že minulý rok navštívilo verejné knižnice takmer
100 miliónov Európanov a 14 miliónov z nich využilo aj ich služby prístupu na internet.
2. V priebehu posledných 12 mesiacov 24 miliónov Európanov (najčastejšie starší ľudia,
príslušníci etnických menšín a ľudia žijúci na vidieku) využilo verejnú knižnicu na účely
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.
3. Až 83 % používateľov voľne prístupných počítačov a bezplatných internetových služieb
vo verejných knižniciach sa vyjadrilo, že tieto služby majú pozitívny vplyv na ich život –
vďaka nim ušetria čas a peniaze, zlepšujú si zručnosti, získavajú prístup k službám
verejnej správy a k zdrojom súvisiacim so zamestnaním a zdravím.
4. Minulý rok si prostredníctvom voľne prístupného internetu v knižniciach 1,5 milióna
Európanov podalo žiadosť o zamestnanie a 250 000 Európanov si našlo prácu.
5. Verejné knižnice predstavujú jediný zdroj bezplatného prístupu na internet pre 1,9 milióna
marginalizovaných Európanov.
6. Komisia je preto vyzvaná, aby uznala dôležitosť služieb, ktoré verejné knižnice poskytujú
miestnym spoločenstvám a znevýhodneným skupinám, a úlohu týchto služieb, ktorou
prispievajú k dosahovaniu cieľov EÚ, pokiaľ ide o digitálnu integráciu, sociálne
začleňovanie, celoživotné vzdelávanie a cestu k zamestnaniu.
7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

V súlade s článkom 123 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané
väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.
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