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Písemné prohlášení podle článku 123 jednacího řádu Parlamentu o vlivu veřejných
knihoven v Evropských společenstvích1

1. Z průzkumu zaměřeného na služby veřejných knihoven, který proběhl v roce 2013 v 18
evropských zemích, vyplývá, že v uplynulém roce navštívilo veřejnou knihovnu téměř
100 milionů Evropanů a 14 milionů z nich ji využilo pro přístup k internetu;
2. v uplynulých 12 měsících se 24 milionů Evropanů (nejčastěji senioři, příslušníci
národnostních menšin a lidé z venkovských oblastí) zapojilo prostřednictvím veřejné
knihovny do neformálního nebo informálního vzdělávání;
3. z osob využívajících počítačové a internetové služby veřejných knihoven jich 83 %
uvádělo kladný dopad na svůj život: – šetří díky nim čas a peníze, rozvíjejí dovednosti,
získávají přístup k službám veřejné správy a ke zdrojům souvisejícím se zaměstnaností
a se zdravím;
4. za použití bezplatného přístupu k internetu ve veřejných knihovnách žádalo v uplynulém
roce o zaměstnání 1,5 milionu Evropanů a 250 000 z nich zaměstnání našlo;
5. veřejné knihovny představují jediný zdroj bezplatného internetu pro 1.9 milionu Evropanů
na okraji společnosti;
6. Komise se tedy vyzývá, aby uznala základní služby, které veřejné knihovny poskytují
místním komunitám a znevýhodněným skupinám, zvláště co se týče digitálního začlenění,
sociálního začlenění, celoživotního vzdělávání a cest k získání zaměstnání, a úlohu těchto
služeb při plnění cílů EU;
7. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1

Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu z jednání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro
Parlament závazné.
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