_p'?Po

=,lre,o
CSENG§YDÉNES
KuIrTJnÁus rcózpoNT

csENGEy oÉxES KuLrunÁLIS rcözpoNT

röxyvrÁnÁNAK
rüroErÉsNyILATKozATA

2016.

A paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Könyvtara települési feladatokat ellátó nYilvános

kÖnYr,'tár.

Küldetése, hogy mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok kÜlÖnféle tíPusahoz, az
információItoz a keresett téma valamennyi területén. Legfontosabb fe|adata az információs
esélyegyenlőség biztosítása. Mottoja: ,,11em mondunk nemet". Minden felmerülŐ igénl't szeretnénk
megolááshoz luttatni. Célja, hogy minden betérő olvasó megkapja az életkorának,
iskolázotts ágának, érdeklődésénekés tudásvágyának megfelelő adathordozót.
A könyltár küldetésének érzi, hogy szociális szintér egy szeletét biztosítsa a rászorultaknak.
Tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és kön},vtárkulturéútoz kapcsolódó értékeket,
felismeri és haszná§a az új technológiákat, együttműködik országos és régiós könyr,tári
hálózatokkal és rendszerekkel. A viárosban lévő könyl.tarakkal és kulturális intézmónyekkel, civil
szféráva| szoros kapcsolatot építki és tart szinten.

Városi nyilvános könyvtárként - a központi könyr.tár és a fiókja - a városban jelentkező könyr,'tari
igények kielégítéséretörekszik a szőtakoztató irodalomtól a tudományos információig.
Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállomanyával; korszeru szolgáItatásaival, amelyeket a
felhasználók igényeihez alakít; jól felkészült szakembereivel (állandó továbbképzések révén)és
technikai felszereltségével valósítja meg.

Legfőbb fejlődési iránynak tekinti
könyr,tárközi

az

elektronikus dokumentumokhoz való hozzáfétés,a

kölcsönzések, a bibliográfiak és a referensz kérdésekpropagálását.

Tekintve, hogy a Könyvtar a Csengey Dénes Kulturális Központ szerves tésze, ezért küldetésébe
tartozik a kulturális rendezvények szervezése, azoknak helyszín biztosítása. Együtt dolgozik a
központ egységeivel. Teret biztosít önálló kezdeményezéseknek, amatőt és profi csoportoknak.

Mindezek segítségéveltámogatja:
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a o,harmadik otthon" megteremtését,

azéleten áttartő tanulást,
az oktatás különböző szintjein tanulókat,
a szabadidő hasznos eltöltését,
aftzikailag és szellemileg hátrányos helyzetűek el].átását,
a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi,
népraj zi kutatásainak b emutatását,
a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges
információk és tudásanyag közvetítését.

Szolgáltatásaival, sokszínú programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájénul
városa saiátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket.
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olvasóközönség

megtartása és számának növelése,

elektronikus dokumentumok választékának növelése,

a

hagyományos dokumentumok

mellett,
e-könyvekkölcsönzése,
stabil helyen maradni azitfarmációs szolgáltatő íntézményekkoztitt, illetve a közéletben,
partnerkapcsolatoktovábbikiépítése,
virtuális látogatók számának növelése, akik kihasznállák az online kapcsolat nyújtotta
lehetőségeket,
a könyvtérbaneTanácsadó és korszeni személyi számitőgépek várjak az interneteznivágyő
diákokat, nyugdíjas és aktív dolgozó látogatókat,
könyvtáros _ olvasó viszonyok mélyítésebiblioterápiával a könyvtar családias, közvetlen
hangvételű légkörének megtartásával,
könyr.táros ismereteinek frissen tartása, továbbképzése,
esélyegyenlőség biztosítása azinformációs szükségletek és igények kielégítéseterén.
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