Ler. Saber. Fazer.
O lema do Dia Internacional das Bibliotecas Escolares deste ano retoma parte do tema da
35ª Conferência IASL em Lisboa, Julho de 2006, promovida pela RBE / Ministério da

Educação com o apoio da BAD e realizada na Fundação Calouste Gulbenkian e
Universidade Nova de Lisboa, com 460 participantes de 40 países, incluindo 250
portugueses, na sua maioria coordenadores de bibliotecas escolares.

No mesmo espírito, a BAD vem lendo o desenvolvimento das Bibliotecas Escolares em
Portugal, e, em particular da RBE, que desde 1996 já integrou cerca de 1800 escolas de

todos os níveis de ensino e de todas as regiões do Portugal Continental. Contribuindo

como pode para o saber e o fazer, procurámos valorizar este desenvolvimento e o papel
dos profissionais e da sua formação na qualidade das Bibliotecas Escolares.

Assim, por proposta do Grupo de Trabalho de Documentação e Informação Escolar, o

Conselho Directivo Nacional da BAD aprovou o texto de uma carta enviada à Senhora
Ministra da Educação e de que damos conhecimento aos associados.

Queremos continuar a intervir pela dignificação das Bibliotecas Escolares e dos
profissionais que nelas trabalham, de acordo com as directrizes internacionais e as

necessidades nacionais de promoção da leitura, das literacias e de competências de
produção de conhecimento em todos os cidadãos, para o que são essenciais políticas de

bibliotecas ajustadas, como o comprovam estudos um pouco por todo o mundo e o
testemunham educadores, bibliotecários, investigadores e outros profissionais.
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Excelentíssima Senhora Ministra da Educação
Profª Doutora Maria de Lurdes Rodrigues

No dia 23 de Outubro de 2006, segunda-feira, estudantes e equipas de pessoas que
trabalham em bibliotecas escolares de todo o mundo vão comemorar pelo oitavo ano o

Dia Internacional da Biblioteca Escolar, que foi proclamado pela primeira vez pela Drª

Blanche Wools, então Presidente da International Association of School Librarianship
(IASL), em 1999, e confirmado pelo actual Presidente da IASL, Peter Genco, em 2005. Este
dia tem o apoio de numerosas associações internacionais e nacionais, relacionadas com as

bibliotecas escolares, tais como a IFLA, Federação Internacional de Associações e

Instituições de Bibliotecas, a BAD, Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e
Documentalistas, a CASL, Associação Canadiana de Bibliotecas Escolares, a SLA,
Associação de Bibliotecas Escolares (Reino Unido e Irlanda), entre outras. O objectivo deste

dia especial é a celebração das bibliotecas escolares e a valorização da importância dos
programas de bibliotecas escolares na educação das crianças e dos jovens.
A investigação vem demonstrando que o sucesso dos alunos aumenta se tiverem acesso a

bibliotecas escolares com colecções bem concebidas e articuladas com o curriculum, com

programas de actividades diversificados e atraentes, e profissionais qualificados
(bibliotecários escolares e, ou, professores bibliotecários) que trabalhem em colaboração

com os professores que leccionam as diversas disciplinas. Além disso, os alunos tornamse leitores melhores quando têm acesso a uma biblioteca escolar.

A evidência recolhida na experiência em bibliotecas escolares, no nosso País e no
estrangeiro, permite concluir que:
•

os estudantes obtêm uma parte considerável dos seus materiais de leitura em
bibliotecas

•

os estudantes lêem mais quando dispõem de um local confortável para ler

•

a leitura voluntária, livre, tem impacto significativo na compreensão do texto lido,
no vocabulário, na competência ortográfica, no uso da gramática e no estilo usado
na escrita

•

o acesso a livros, jornais e revistas é um pressuposto de competências de leitura
mais elevadas

•

uma boa colecção de livros é a chave para o desenvolvimento de leitores
autónomos e empenhados, em particular no caso de estudantes de segunda língua

•

os estudantes que mais lêem têm, de forma geral, um maior desenvolvimento de
literacia, e melhores resultados escolares

•

estudos internacionais calculam que os resultados escolares têm uma melhoria
entre 10 e 15% nas escolas que investem em bibliotecas escolares com bons

fundos documentais, com bons equipamentos e que são geridas por bibliotecários
escolares / professores bibliotecários profissionais, qualificados e motivados,
trabalhando com pessoal de apoio adequado1.

Tal como em muitas escolas em todo o mundo, também em Portugal vai ser comemorado
o Dia Internacional da Biblioteca Escolar, aproveitando-se esta efeméride para divulgar o
papel das bibliotecas escolares na educação, na sociedade e na cultura. Professores-

bibliotecários e bibliotecários escolares vão dinamizar feiras do livro, celebrar a qualidade

dos programas de bibliotecas escolares, distribuir boletins e revistas, acolher oradores
convidados, e desenvolver laços com a comunidade para destacar o papel vital das
bibliotecas escolares nas vidas das nossas crianças e dos nossos jovens.
É

neste

quadro

que

a

Associação

Portuguesa

de

Bibliotecários,

Arquivistas

e

Documentalistas se dirige a Vossa Excelência, Senhora Ministra da Educação, exortando-a
a que declare a quarta segunda-feira de Outubro como o Dia Nacional da Biblioteca

Escolar. Seria para nós uma enorme honra e constituiria um grande incentivo às centenas
de profissionais que trabalham e dão o melhor do seu esforço nas nossas Bibliotecas
Escolares que Vossa Excelência pudesse agendar a visita a um destes espaços.

Estamos, naturalmente, à disposição para debater qualquer assunto que entenda
conveniente no que diz respeito à realidade, expectativas e problemas das bibliotecas
escolares.

Aproveitamos a oportunidade para enviar a Vossa Excelência os nossos melhores
cumprimentos,

António José de Pina Falcão
Presidente
1

Os resultados da investigação desenvolvida nesta área podem ser consultados na página Web da

IASL na secção “School Libraries Make A Difference To Student Achievement” http://www.iaslslo.org/make-a-difference.html.

