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O Mês Internacional da Biblioteca Escolar assinala-se
em outubro, data instituída pela Associação Internacional
de Bibliotecas Escolares (IASL), criada em 1999. Neste
mês, celebra-se, um pouco por todo o Mundo, a
importância da Biblioteca dentro do espaço escolar,
enquanto recurso educativo e chama-se a atenção para o
papel das bibliotecas escolares na educação dos jovens.

As bibliotecas continuam a ter um papel fundamental no
desenvolvimento de competências dos alunos. Contribuem
para que atinjam as suas metas e objetivos de aprendizagem
e sejam bem sucedidos na sociedade atual, ou seja, para que
se tornem cidadãos com mais conhecimento, mais
conscientes, mais críticos, mais responsáveis e mais
interventivos na sociedade.

Este ano, o tema definido pela Associação Internacional de
Bibliotecas Escolares é: Inovação tecnológica, Informação
em vários suportes e Impacto das Bibliotecas Escolares. No
âmbito do tema de 2018, é importante que a biblioteca
escolar possua boas instalações, nas quais possa
disponibilizar documentação atualizada nas diversas áreas
do Conhecimento. É necessário ainda que esta possua bom
e suficiente equipamento informático com acesso à
Internet.

A Associação Internacional de Bibliotecas Escolares elaborou um
Manifesto no qual podemos destacar:

A Missão da Biblioteca Escolar
- Disponibiliza serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitem a
todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores
críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e
meios de comunicação;
- A equipa da biblioteca apoia a utilização de livros e outras fontes de
informação, desde obras de ficção a obras de referência, impressas ou
eletrónicas, presenciais ou remotas. Estes recursos complementam e
enriquecem os manuais escolares, os materiais e metodologias de ensino.

-As bibliotecas escolares devem disponibilizar os seus serviços de
igual modo a todos os membros da comunidade escolar,
independentemente da idade, raça, sexo, nacionalidade, língua e
estatuto profissional ou social. O acesso aos serviços e fundos
documentais deve orientar-se pela Declaração Universal dos
Direitos e Liberdades do Homem, aprovada pelas Nações Unidas, e
não deverá ser sujeito a nenhuma forma de censura ideológica,
política, religiosa ou a pressões comerciais.

Financiamento, Legislação e Redes
A biblioteca escolar é essencial a qualquer estratégia a longo prazo
nos domínios da literacia, educação, informação e desenvolvimento
económico, social e cultural. Sendo da responsabilidade das
autoridades locais, regionais ou nacionais, a biblioteca escolar deve
ser apoiada por legislação e políticas específicas. As bibliotecas
escolares devem ter meios financeiros suficientes para assegurar a
existência de pessoal com formação, documentos, tecnologias e
equipamentos e ser de utilização gratuita. A biblioteca escolar é um
parceiro essencial das redes local, regional e nacional de bibliotecas
e de informação.

Objetivos da Biblioteca Escolar
A biblioteca escolar é parte integrante do processo educativo. Os
objetivos seguintes são essenciais ao desenvolvimento da literacia, das
competências de informação, do ensino-aprendizagem e da cultura e
correspondem a serviços básicos da biblioteca escolar:
-apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com as
finalidades e currículo da escola;
- criar e manter nas crianças e jovens o hábito e o prazer da leitura, da
aprendizagem e da utilização das bibliotecas ao longo da vida;
- proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação
que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o
desenvolvimento da imaginação e o lazer;

- providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e
globais e às oportunidades que confrontem os alunos com ideias,
experiências e opiniões diversificadas;
- promover a leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar
junto da comunidade escolar e fora dela;
- apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de
avaliação e utilização da informação, independentemente da
natureza e do suporte, tendo em conta as formas de comunicação
no seio da comunidade; trabalhar com alunos, professores, órgãos
de gestão e pais de modo a cumprir a missão da escola;
- defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à
informação são essenciais à construção de uma cidadania efetiva e
responsável e à participação na democracia.

