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15. melléklet 

Jövőkép 
 

A kistelepüléseken és a kisvárosokban, illetve a fogyatékkal élők ugyanazt a kulturális ellátást 

kapják, mint amit a nagy, városi könyvtárakban. 

 

Az elérendő eredmény: 

A korszerű könyvtár teljesítheti küldetését, hogy: 

 Lehetőséget biztosít minden használónak, hogy a törvény adta jogát - a kulturális ja-

vak megismerésére és műveltségének gyarapítására - egy működőképes saját közössé-

gi színtérben tudja érvényesíteni. 

 Sokoldalú tájékoztató szolgáltatást biztosít mindenkinek (egyéneknek, kisebb közös-

ségeknek, intézményeknek) a hagyományos dokumentumokból, a számítógépes adat-

bázisokból egyaránt. A dokumentumok iránti igények kielégítésében felhasználja a 

könyvtári rendszer szolgáltatásait (pl. könyvtárközi kölcsönzés) és a hálózaton hozzá-

férhető szöveges és egyéb forrásokat. 

 Előadásokat tart, melyeknek keretében szakmai segítséget nyújt,  (multimédia progra-

mok megismerését, értékelését, kiválasztását, esetleg elkészítését, Internet adatbázisok 

megismerését, forrásnyilvántartások, katalógusok, web-lapok megismerését, készíté-

sét, adatok letöltését és frissítését, tanító-értékelő programok megismerését, esetleg 

megalkotását) biztosítja. 

 Felkészíti a szolgáltatást igénybevevőket az önálló tanulásra; segíti Őket abban, hogy 

képesek legyenek felmérni saját tudásuk szintjét; tanácsot és eligazítást ad  annak, aki 

ezt igényli; megmondja, hol és hogyan találják meg az előrehaladásukhoz szükséges 

információkat és tudástartalmakat  

 Él a hálózatépítés lehetőségeivel: a helyi és nemzeti hálózatokon keresztül a meglévő 

állományt hozzáférhetővé teszi, illetve a saját használók számára külső forrásokat kí-

nál fel. 

 Az oktatás különböző szintjeiben részt vevők támogatója, háttérbázisa, 

 a szabadidő hasznos eltöltésének színtere, 

 az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítője, 

 az „élethosszig tanulás” szolgálója,  

 a település információs központja, szolgáltatója legyen. 

 „Menedék” legyen, szocializációs szerepet töltsön be a bármilyen okból hátrányos 

helyzetűek számára. 

 

A könyvtári rendszer korszerűsítésével korra, nemre, nemzetiségi hovatartozásra és lakóhely-

re való tekintet nélkül hozzájárulunk az esélyegyenlőség biztosításához, s megvalósul az az 

országos szakmai szándék, hogy a magas színvonalú kulturális szolgáltatás utazás nélkül elér-

hetővé váljon a kisebb településeken élő valamennyi lakos számára. 

 

Összefoglalva: az Intézmény nyitott kommunikációs központtá válik, ahol nemcsak tér, idő és 

távolsági korlátok dőlnek le, hanem a település jellegéből adódó hátrányokból is sikerül vala-

mennyit lefaragni.  
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