
Jövőkép

Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő,
feltáró és szolgáltató könyvtár.

Elérendő célunk, hogy Mándokon,- egyelmaradottabb régió kisvárosi könyvtárában _
ugyanolyan minőségi, közszolgáltató könyvtári ellátást nyújtsunk ,mint egy nagy, városi
könyvtárban elérhető s amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez minden
itt élő számára.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár korszerű könyvtárként akkor teljesíti küldetését a
jövőben, ha:

• egyenlő esélyt és lehetőséget biztosít minden használónak, hogy törvény adta jogát - a
kulturális javak megismerésére és műveltségének gyarapítására -érvényesíteni tudja.

• a haqyornányos gyűjtemény mellett digitalizált és elektronikus dokumentumokat is gyűjt
é.sközread s ezek által sokoldalú tájékoztató szolgáltatást nyújt minél szélesebb körnek.

• előbbi elősegítésre él a hálózatépítés lehetőségeivel. A lokális és nemzeti hálózatokon
keresztül a meglévő állományát hozzáférhetővé teszi, illetve a saját használók számára
külső forrásokat kínál fel.

• modern számítástechnikai, elektronikai eszközökkel felszerelt információs központja,
szolgáltatója a településnek.

• település egyik legfontosabb közösségépítő helyszíne, mely teret s lehetőségeket kínál a
szabadidő hasznos eltöltéshez.

• az írni - olvasni tudás fejlesztésnek elősegítője
• az "élethosszig tartó tanulás" szolgálója, felkészíti használóit az önálló tanulásra,

önképzésre.
• az oktatás különböző szintjei ben pl. felnőttképzésben részt vevők támogatója,

háttérbázisa .
• szoclalizációs szerepet tölt be a bármilyen okból hátrányos helyzetűek számára.
• vezető szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében és népszerűsítésében.
• gondoskodik a könyvtári szolgáltatások megbízható, magas minőségéről.
• partner- és használó központúság jellemzi.
• biztosítja a szolgáltatásainak és tárgyi környezetének folyamatos megújulását,

fejlesztését.

Összefoglalva: a közeljövőben könyvtár nyitott kommunikációs központtá válik, ahol nem csak
tér, idő és távolsági korlátok dőlnek le, hanem a település helyzetéből adódó hátrányokból is
sikerül valamennyit lefaragni.

A megfogalmazott jövőkép s az ennek eléréséhez szükséges korszerűsítések végrehajtásával,
elérésével korra, nemre, nemzetiségi hovatartozásra és lakóhelyre való tekintet nélkül hozzájárul
a könyvtár az esélyegyenlőség biztosításához s megvalósul az az országos szakmai szándék,
hogya magas színvonalú kulturális szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon az elmaradottabb
régiókban vagy kisebb településen élő valamennyi lakos számára.


