Koncepce rozvoje Městské knihovny Most
s výhledem do roku 2027 a vizí do roku 2030
Knihovny v České republice představují jedinečnou
komplexní infrastrukturu neformálního celoživotního
a občanského vzdělávání.
Poslání: Přejdi most, otevři srdce, poznávej!
1. pilíř
Knihovna jako pilíř občanské společnosti a přirozené centrum komunit
Dlouhodobým cílem je budovat knihovnu jako komunitní centrum s adekvátním
prostorovým, technologickým a materiálovým zázemím, včetně kompetentního
personálu. Cílem je i připojení knihovny k vysokorychlostnímu internetu.
Vize do roku 2030
Knihovna bude přirozeným centrem občanského a komunitního života.
Knihovna bude pomáhat při rozmachu komunitního života a aktivně propojovat
různé skupiny obyvatel.
Knihovna bude vytvářet předpoklady pro princip vzájemné rovnosti všech občanů.
Knihovna bude podporovat proces utváření společnosti vzdělaných, odpovědných
a aktivních obyvatel.
2. pilíř
Knihovna jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce
Knihovna bude realizovat kvalitní vzdělávací akce pro své cílové skupiny, včetně
uživatelů se speciﬁckými potřebami.
Knihovna zřídí pracovní pozice specialistů na vzdělávání.
Knihovna bude spolupracovat se školami a dalšími vzdělávacími institucemi.
Vize do roku 2030
Knihovna se bude proﬁlovat jako nepostradatelná instituce neformálního
celoživotního a občanského vzdělávání každému, kdo chce rozvíjet své
profesní a občanské dovednosti.
Knihovna bude nabízet vzdělávací programy se znalostí potřeb jednotlivých
cílových skupin.
3. pilíř
Knihovna jako správce kulturního a znalostního bohatství
Knihovna bude fungovat jako otevřený a bezpečný fyzický i virtuální prostor pro
tvorbu a konzumaci kulturního a znalostního obsahu.
Knihovna bude shromažďovat, dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat dokumenty
v analogové i digitální formě.
Knihovna bude vybavena nejnovějšími technologiemi, které uživatelům umožní
rychlý, bezpečný a příjemný přístup k informacím a současným znalostem
v širokém rozsahu.
Vize do roku 2030
Knihovna bude udržovat kontinuitu lidského poznání, bude podporovat kreativitu
a aktivní prožití volného času. Knihovna bude znát potřeby společnosti a reﬂektovat
je ve svých službách.
Ke službám knihovny budou mít přístup všichni bez rozdílu.
Knihovna bude dlouhodobě uchovávat významnou část našeho kulturního
a znalostního bohatství bez ohledu na formu nebo dobu jeho vzniku.
Knihovna bude podněcovat a podporovat vznik nových kulturních hodnot
poskytováním informací, prostoru a vybavení, ale i přímou spoluprací
a propojováním tvůrců s veřejností.
Co je třeba, aby se podařilo naplňovat jednotlivé pilíře?
Tradiční služby
Průběžně vzdělávat zaměstnance knihovny tak, aby si neustále zvyšovali kvaliﬁkaci
pro výkon svého povolání, a to především v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
Nabízet širokou škálu akcí a aktivit pro děti i dospělé jako možnost smysluplného
trávení volného času, zároveň představovat knihovnu jako bezpečný prostor pro
individuální rozvoj či komunitní setkávání.
Realizovat širokou škálu akcí a aktivit pro děti i dospělé se speciﬁckými
potřebami – besedy, exkurse. Spolupracovat s příspěvkovými i dalšími organizacemi
města Mostu – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, MSSS.
Knihovní fondy
Doplňovat fond v souladu s posláním knihovny, s přihlédnutím k novým trendům,
požadavkům a potřebám uživatelů.
Rozšířit a zkvalitnit služby zavedením nových systémů elektronických knih,
zejména cizojazyčných.
Efektivně využívat všechny dostupné možnosti ochrany fondu.
Připravit se na digitalizaci regionálního fondu.
Komunitní funkce a prostor bez bariér
Zachovávat kontinuitu a rozšiřovat služby čtenářům pomocí nových technologií,
virtuální reality, digitálních obsahů (DNNT), celoživotního vzdělávání, zapojení
dobrovolníků pro aktivity knihovny, nabízet prostory pro komunitní aktivity.
Rozšiřovat a aktualizovat vzdělávací pořady pro veřejnost.
Objekt budovy knihovny
Modernizovat prostředí přístupné čtenářům.
Pokračovat v obměně hardwaru a softwaru pro knihovnu i kino Kosmos.
Zaměřit se na snižování nákladů na energie.
Naším cílem – jako knihovny 21. století – je nabízet nové formy služeb, a proto
je nezbytné sledovat dva neoddělitelné principy: efektivitu činnosti knihovny
a marketing našich služeb.
Naším cílem je efektivně a s maximální péčí spravovat svěřený majetek
a hospodárně a transparentně využívat ﬁnanční prostředky rozpočtu MKM.

