AZ ENYINGI VAS GEREBEN KÖNYVTÁR
KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az enyingi városi könyvtár (a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár részeként) az
enyingi kistérség legnagyobb könyvtára, a településnek pedig egyetlen nyilvános könyvtára,
amely fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők minél szélesebb köre számára megteremtse a
lehetőséget az egyetemes és a magyar kultúra alkotásainak, a tudomány és a technika
eredményeinek megismerésére, a permanens önművelésre, valamint a szórakozásra.
A könyvtár feladata megvalósítása érdekében beszerzi, feldolgozza és szolgáltatja a
gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat.
A könyvtári szolgáltatásokat a könyvtár úgy alakította ki, hogy segítségükkel támogatja a
következőket:
- a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását;
- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint az önmegvalósításhoz szükséges
közhasznú ismeretek megszerzését;
- a gazdaság, társadalom, a tudomány, illetve a kultúra területén való tájékozódást;
- az irodalom és a különböző művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak
megismerését;
- a település és a kistérség természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi
folyamatainak,
kulturális,
művészeti
életének,
történelmi,
néprajzi
hagyományainak megismerését;
- a szabadidő hasznos, színvonalas eltöltését.
A kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbiakat tesszük:
- a könyvtári állományt folyamatosan bővítjük, frissítjük;
- biztosítjuk az állomány feltárását, a többszempontú visszakeresés lehetőségét;
- lehetőségeink szerint az elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva
alakítjuk tájékoztató-információs szolgáltatásainkat és igyekszünk állandóan
fejleszteni azokat;
- az érdeklődők számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy szolgáltatásainkról – később
állományunkról is – az Interneten tájékozódhassanak;
- közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait;
- folyamatosan javítjuk a szolgáltatások tárgyi feltételeit;
- állandó küzdelmet folytatunk a személyi feltételek megőrzéséért (javításáért);
- a könyvtári szolgáltatások fejlesztése, az állomány védelme, a megfelelő könyvtári
környezet biztosítása érdekében folyamatosan harcolunk egy új könyvtárért;
- munkánk során figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, tekintettel
vagyunk a használói szokásokra, igényekre, s a könyvtár szolgáltatásait ezzel
összhangban alakítjuk.
Fő törekvésünk, hogy a könyvtár a külső és belső állapotában erősen leromlott épületből – ha
nem is újba – megfelelő helyre költözhessen.
Fontosnak tartjuk a településen működő iskolai könyvtárakkal való együttműködést.

