A Városi Könyvtár Tab
Küldetésnyilatkozata és stratégiai célja

Célunk, hogy a Tabi Járás legnagyobb általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtáraként az
itt élő állampolgárok és könyvtárunkat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsuk
a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és
tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésekben.
A küldetésnyilatkozat megvalósítása érdekében az intézmény támogatja:


az írásbeliség, az olvasási kultúra és tudás fejlesztését,



az egész életen át tartó tanulást,



a kulturális értékek közkinccsé tételét és oktatási célú hozzáférését,



a humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklését,



a kulturális szolgáltatások valamint a közhasznú információk egyenlő esélyű
hozzáférését,



a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,



az esélyegyenlőség növelésével a demokrácia kiszélesítését,



a szabadidő hasznos eltöltését.

A célok elérése érdekében:


A könyvtár dokumentum állományát a könyvtári rendszerben betöltött szerepének
megfelelően folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre
bocsátja.



Szolgáltatásait a helyi igények messzemenő figyelembevételével folyamatosan
alakítja, módosítja és bővíti.



A gyors információ szerzés érdekében a hagyományos könyvtári szolgáltatások
mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának
továbbfejlesztésére.



Más könyvtárak szolgáltatásait közvetíti, és részt vesz a könyvtárközi dokumentumok
cseréjében.



Kiemelten gyűjti és kezeli a város és a Tabi Járás természeti értékeit, kultúráját,
történelmét, néprajzát, gazdaságát és társadalmát bemutató dokumentumokat.



Módszertani központként segíti a járás könyvtárainak szakmai fejlődését.



Segíti, fejleszti, és szolgáltatásokat nyújt a „könyvtári szolgáltatási rendszerben”
szereplő községek könyvtárainak.



Tevékenységét összehangolja és munkakapcsolatot tart a város oktatási és más
közművelődési intézményeivel.



Szervezi és végzi az iskolán kívüli, a városra kiterjedő könyvtárszakmai és
informatikai továbbképzéseket, oktatásokat.



Kulturális rendezvényeket rendez, szervez, közvetít.



Havonta megjelenteti a Tabi Újság című lapot.

A fentiek megvalósulásával, a könyvtár az önkormányzat célkitűzéseivel összhangban
olyan korszerű információs ponttá alakulhat, ami az itt élő generációk találkozási pontja lehet,
igényes szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi szintérként üzemelhet, elősegítve ezzel a
város kulturális, informatikai felzárkózását, a település élhetőbbé tételét, valamint megtartó
erejének növelését.
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