
A helyi könyvtári tevékenységgel kapcsolatos általános és konkrét  elképzelések   Helyi célok meghatározása a  kormányzati  könyvtárfejlesztési  stratégia 2008-2013 alapján    A könyvtár-és információpolitika a nagypolitika függvénye.  Ha növekszik az állam felelősségérzete, az nagyban előremozdíthatja a kultúra és oktatás jövőjét.  1. Az írás és olvasás meg fogja őrizni kitüntetett szerepét az ismeretek és tudás közvetítésében, elsősorban azért, mert alkalmas az absztrakt gondolatok rögzítésére.  A nyomtatott és digitális formában rögzített szövegek egymás mellett (és nem egymás helyett!) fognak létezni.  Éppen ezért fontos, hogy ezek helyes arányait megtartsuk a továbbiakban is.   2. Az internet-használat ingyenessége folytán ez a tájékozódási forma a jövőben valóban azokat a személyeket szolgálja, akik valódi igényekkel jönnek, s ne unatkozó diákok meddő időtöltése legyen.  Az internet nem helyettesíti a könyvtárat, de mindig a könyvtári szolgáltatások fontos részét fogja képezni.  3. A digitális információhordozók (CD-ROM-ok is rendelkezésre állnak immár), helyi használatuk, ennek népszerűsítése, kölcsönzésbe történő bevezetése is fontos.  A digitális kiadványok nem helyettesíthetik a könyvet, de mint interaktív információs eszközök, hatékony segítséget nyújthatnak az oktatásban is.  4. A pályázatokon való részvétel, a rendszeres figyelés szintén elengedhetetlen a saját források kiegészítésére. Fontos azonban, hogy az így szerzett pluszbevétel ne helyettesítéséül szolgáljon az önkormányzati erőforrásoknak, hanem kiegészítéséül.  5. Fontosnak tartjuk az olvasók pontos, és időbeni tájékoztatását a különböző helyi médiákban (BH, városi televízió,) web. 2-es megoldások, valamint  szükség van egy részletes, mindenre kiterjedően tájékoztatást nyújtó internetes honlapra is, amely folyamatosan frissíthető.   Hosszabb távú elképzeléseinknek jelenleg az anyagiak szabnak határt, ill.  pályázati lehetőségek, esetlegességek határozzák meg.  Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a társadalmi elvárásoknak igyekezzünk megfelelni.  Az igényeknek idejében, viszonylag gyorsan próbáljunk elébe menni, lehetőség szerint akkor, amikor még ezek szinte csak jelzésszerűek. Amikor az igények már tömegesen jelentkeznek, a kései reakciók miatt nagy számban kielégítetlenek maradnak.  



Remélhetőleg -az új, jelentés-és feladatbővüléssel- a könyvtárak jelentősége nőni fog, mert a korszerű lehetőségeket alkalmazva az információhoz való szabad hozzáférést az állampolgárok legszélesebb rétegei számára teszik lehetővé, és egyúttal szociális funkciót is betöltenek.    Beled, 2013. 06. 20.            Frissítve: 2018. március. 20.                                                        Kotekné Kalmár Zsuzsanna           könyvtáros 


