
Tisztelt Miniszter Asszonyok, 

Miniszter Urak!

Engedjék meg, hogy Magyarország uniós
elnöki szerepe alkalmából levéllel fordul-
junk Önökhöz, az uniós tagországok iskolai
könyvtárai érdekében.

E levél aláírói, a magyar Könyvtáros-
tanárok Egyesülete tagjai meggyõzõdéssel
vallják, hogy Európa jövõje nagyban függ
az Európai Unió 2007–2013 között érvényes
oktatási-képzési stratégiájának minél ered-
ményesebb végrehajtásától. Meggyõzõdés-
sel valljuk azt is, hogy a stratégia központi
gondolatát, vezéreszméjét képezõ élethosz-
szig tartó tanulás kulcskompetenciáinak el-
sajátítását a leghatékonyabban az iskola ké-
pes megalapozni. Saját szakmai tapasztala-
tainkra alapozva meggyõzõdéssel valljuk,
hogy ennek az alapozó pedagógiai folya-
matnak az iskolán belül igen fontos mûhe-
lyei az iskolai könyvtárak. Végül hisszük és
valljuk, hogy az iskolai könyvtárak csak ak-
kor lesznek képesek az Európai Unió oktatá-
si-képzési stratégiájából rájuk háruló fela-
datokat hatékonyan és eredményesen 
megvalósítani, ha fejlesztésüket, könyvtári
potenciáljuk és pedagógiai szerepük erõsíté-
sét kiemelt feladatként célozzák meg a tag-
országok oktatásfejlesztési koncepciói.

Az iskolai könyvtárak küldetését, haté-
kony mûködésük kritériumait máig érvénye-
sen fogalmazta meg 1999-ben az IFLA
(International Federation of Library Asso-
ciations) és az UNESCO közös nyilatkozata,
ezért az iskolai könyvtárak fejlesztési straté-
giája célrendszerébe e nyilatkozat szakmai
kritériumait javasoljuk beépíteni. Mi, ma-
gyar iskolai könyvtárosok/könyvtárpeda-
gógusok a fenti gondolatmenet jegyében
hívjuk fel az Önök szíves figyelmét a hivat-
kozott nyilatkozatra. Arra kérjük Önöket,
hogy a saját hatáskörükben eljárva

• minden, a rendelkezésükre álló eszköz-
zel terjesszék, propagálják a nyilatkozat tar-
talmát az irányításukhoz tartozó közoktatási
rendszerben, 

• dolgoztassanak ki programokat, fejlesz-
tési irányelveket a nyilatkozat szellemében
hazájuk iskolai könyvtári rendszerének fej-
lesztésére, 

• kezdeményezzenek nemzetközi konfe-
renciát a téma megvitatására és a fejlesztési
koncepciók összehangolására, az uniós tag-
országok iskolai könyvtári szakembereinek
és szakmai szervezeteinek bevonásával.

„Az iskola lelke a könyvtár” – mondotta
a magyar származású, nemzetközi hatású
nagy pedagógus, Comenius, akinek nevét az
Európai Unió érvényes oktatási-képzési
stratégiája viseli. Kérjük Önöket, tekintsék a
múltból jövõ, küldetés erejû üzenetnek, egy-
ben megvalósítandó célnak is Comenius
szavait.

Budapest, 2011. március 26.

A magyarországi Könyvtárostanárok Egye-
sülete tagjai nevében megkülönböztetett
tisztelettel és szívélyes üdvözlettel: 

Szakmári Klára
elnök
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Tu d j o n  r ó l a
Az Európai Unió oktatásért felelõs minisztereinek




