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Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fő fela-
datának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket bizto-
sítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a 
folyamatos művelődéshez; információs hátteret nyújtson a tájékozódáshoz, a közügyek inté-
zéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez, elősegítse a város kulturális, történeti ha-
gyományainak, természeti értékeinek kutatását és bemutatását, helyet biztosítson a művelő-
dést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzá-
járuljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 

 

A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen 
gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk. Korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támasz-
kodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató, információs szolgáltatásait, nyilvános, közösségi 
Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtárhasználók számára. Nagy gondot fordítunk a tele-
pülésen hátrányos helyzetben, illetve fogyatékkal élők könyvtári ellátására.  Biztosítjuk más 
könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz. 
Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, s a felme-
rülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk szemé-
lyi és tárgyi feltételeit a mindenkori anyagi lehetőségeink függvényében. Összehangoljuk te-
vékenységünket a városban működő oktatási és közművelődési intézményekkel, civil szerve-
ződésekkel  

 

Kiemelt stratégiai céljaink a következők: 

1. Törekszünk arra, hogy az olvasni szerető, ill. tájékozódni kívánó látogatók köré olyan 
hagyományos és elektronikus szolgáltatások épüljenek, amelyek a használóink megelé-
gedésére és fejlődésére szolgálnak. 

2. Elősegítjük, hogy az információk hatalmas mennyiségében használóink könnyedén ki 
tudjanak igazodni. 

3. Törekszünk arra, hogy a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény állomá-
nya korszerű, jelenlegi és potenciális használóink számára teljes mértékben vonzó legyen. 

4. Elsősorban Komlóhoz, másodlagosan a Komlói Kistérség területéhez kötődő helyismereti 
anyagokat számba vesszük, lehetőleg teljes körűen összegyűjtjük, és megőrizzük. 

5. A kistérségbe látogató turisták számára tájékozódási és információs ponttá kívánunk fej-
lődni. 

6. Kiemelten foglalkozunk a gyermekkorú könyvtárhasználókkal. 


