A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Könyvtárának
KÜLDETÉSNYILATKOZATA
A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Könyvtára létrejötte, 1989 óta áll a magyar kultúra és oktatás
szolgálatában. Nyitott iskolai könyvtárként kettős feladatot lát el: feladata az iskolai nevelőoktató munka támogatása és a környezetében élő lakosság könyvtári ellátásának biztosítása.
Nyitott könyvtár, melynek szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár
igénybe veheti. Munkájának alapértéke a demokratizmus, az esélyegyenlőség, a magyar
kultúra és oktatás értékeinek megbecsülése és közvetítése, az egyetemes emberi értékek
védelme, őrzése és terjesztése, a tehetséggondozás és felzárkóztatás támogatása az oktatónevelő tevékenységben.
Fontosnak tartja az emberi értékek megőrzését, a könyvtárhasználókkal személyes
kapcsolat kiépítését, a kulturált könyvtári környezet, a családias, jó hangulatú légkör
megteremtését.
Kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévők könyvtári igényeit, esélyegyenlőséget
biztosít mindenki számára. A könyvtár olyan kulturális és oktatási intézmény, ahol a
hagyományos, emberi kapcsolatok elsődlegesek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére
és a szabad információszerzésre. Minden segítséget megad a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez. Együttműködik a város oktatási és kulturális
intézményeivel, a művelődési és civil szervezetekkel a helyi értékek megőrzése és közvetítése
érdekében.
Iskolai könyvtárként szorosan együttműködik a város oktatási intézményeivel. Az iskola
pedagógiai programja alapján a nevelőtestülettel együttműködve segíti a mindennapos oktatónevelő munkát, könyvtárhasználati foglalkozások segítségével végzi a tanulók
könyvtárhasználati felkészítését, részt vesz az önálló ismeretszerzés képességeinek
kifejlesztésében. Segíti a tanulók helyes informatikai szemléletének, biztonságos
információkezelési szokásainak kialakítását. Lehetőséget kínál az önművelésre, az
olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a
személyiség komplex és differenciált fejlesztésére.
A könyvtár feladatának tartja:
∑

biztosítani az intézmény környezetében élők számára a nyilvános könyvtári ellátást

∑

tevékenységével támogatni az iskolai oktató-nevelő munkát

∑

folyamatosan fejleszteni, gondozni és hozzáférhetővé tenni könyvtári állományát,
figyelemmel kísérni a gyermek és felnőtt olvasói igényeket

∑

terjeszteni a magyar és nemzetközi kultúra értékeit

∑

kiemelt segítséget nyújtani a szép korúak digitális kompetenciájának fejlesztésében

∑

a gyermek és ifjúsági korosztály irodalmi alkotókedvének serkentése érdekében
országos irodalmi alkotópályázat megszervezését és lebonyolítását

∑

felkarolni a helyi kulturális kezdeményezéseket

∑

gyűjteni az Oladi városrészre, az anyaintézményre és utódintézményeire vonatkozó
helytörténeti dokumentumokat és információkat, azokat az olvasók rendelkezésére
bocsátani

∑

közhasznú információs szolgáltatást nyújtani

∑

biztosítani más könyvtárak állományának, és szolgáltatásainak elérését

A könyvtár szolgáltatásaival az önművelés, a művelődés és kikapcsolódás fontos
helyszíne kíván lenni, azáltal, hogy megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé
teszi az általa gyűjtött, megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és
információkhoz való szabad hozzáférést.
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