
Küldetésnyilatkozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár céljai:

 A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  Orosháza  város,  valamint  a  kistérséghez  tartozó
települések  egészének  dokumentumellátó  intézménye,  információs  szolgáltatója,  a
művelődés  és  kikapcsolódás  fontos  helyszíne  kíván  lenni  úgy,  hogy  megkülönböztetés
nélkül,  mindenki  számára  lehetővé  teszi  az  általa  gyűjtött,  megőrzött,  feldolgozott  és
szolgáltatott dokumentumokhoz és az információhoz való szabad hozzáférést.

 Orosháza  város,  valamint  a  kistérséghez  tartozó  települések  lakossága  korlátozás  nélkül
jusson hozzá a hazai és nemzetközi tudásanyaghoz és információhoz, segítve az eligazodást
a tudomány, a gazdaság, a kultúra, valamint a demokrácia gyakorlása területén.

 A lakosság  igényeinek  felmérése,  kiszolgálása,  a  változások  követése  annak  érdekében,
hogy a könyvtár alkalmas legyen a lehető legtágabb érdeklődési kör ellátására, és minden
témakörben megfelelő mennyiségű, naprakész dokumentumállomány segítse a tájékoztató
munkát.

 Közhasznú  információk  gyűjtésével,  feldolgozásával  és  szolgáltatásával,  felhívni  a
figyelmet az információ használatára, tudatosítva annak hasznát és értékét.

 Az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  társadalomból  bármilyen  okból  kiszoruló,  hátrányos
helyzetű emberek számára. (Idősek, házhoz kötött betegek, mozgáskorlátozottak, vakok és
gyengénlátók, siketek és nagyothallók, munkanélküliek, hajléktalanok, stb.)

 Az  egész  életen  át  tartó  tanulás  támogatása,  segíteni  a  különböző  szintű  oktatási
programokban résztvevőket.

 A szabadidő hasznos és kreatív eltöltése: gondosan válogatott  állománnyal,  a legfrissebb
irodalom  biztosításával,  hozzájárulni  a  felnőttek  és  a  gyermekek  olvasási  kultúrájának
fejlődéséhez,  változatos,  színvonalas  programok  szervezésével  a  művelődés,  és
kikapcsolódás fontos helyszínévé tenni a könyvtárat.

 Az  önkormányzat  munkájának,  tevékenységének  támogatása,  összhangban  a  könyvtár
feladataival.

 Együttműködés a helyi intézményekkel, civilszervezetekkel, és közösségekkel, munkájuk,
tevékenységük támogatása.

 Szakmailag felkészült, széles látókörű, tapasztalt és szolgálatkész munkatársak nyújtsanak
segítséget a könyvtár használóinak.

A könyvtár  alapfeladatai:  gyűjteményét  folyamatosan  fejleszti,  feltárja,  megőrzi,  gondozza,  és
rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és  szolgáltatásairól.  Biztosítja  más  könyvtárak  állományának és  szolgáltatásainak elérését,  részt
vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a
helyi  igényeknek  megfelelően  alakítja,  közhasznú  információs  szolgáltatást  nyújt.  Helyismereti
információkat  és  dokumentumokat  gyűjt.  Szabadpolcos  állományrésszel  rendelkezik. Ellátja  a
városban  folyó  főiskolai  képzés  szakirodalmi  hátterének  biztosítását;  a  kistérség  településein
működő könyvtárak munkájának szakmai segítését és mozgókönyvtári ellátást.

A szabad kapacitás kihasználása érdekében : 



• részt  vállal  az  iskolai  könyvtárakkal  együttműködve  a  tanulók  könyv  és
könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában,

• segíti a kisebbségek kulturális örökségének megőrzését, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítését  és fenntartását,

• egyéb társadalomtudományi humán kutatást végez
• máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatást, használó-képzést tart,
• másolást, fénymásolást, irodai szolgáltatást nyújt,
• számítógépes szolgáltatásokat végez,
• fizikai és információs akadálymentesítést segítő programokat támogat, 
• rendezvényeket, továbbképzéseket, szakmai tapasztalatcseréket szervez, és eszközeit

bérbe adja,
• a helyi civilszervezetekkel együttműködik,
• a 0-3 éves korosztály számára „bababarát” környezetet teremt.

(Részlet a Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatából)
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