BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ
Tip bibliotecă: bibliotecă publică orașenească
Date de contact
Adresa:
Str. 1, nr. 194, Loc. Tăuții-Măgherăuș, Jud. Maramureş
tel. 0262 293 048
fax 0262 293 001
Bibliotecar: Rusu Mariana
e-mail: biblioteca@tautiimagheraus.ro
https://www.facebook.com/
Biblioteca Tăuții-Măgherăuș
Program:
Luni - Joi 730 - 15 30 ;

Vineri 730 - 13

Documente necesare obţinerii permisului de utilizator :
- pentru adulti: act de identitate valabil
- pentru copii: act de identitate al părintelui sau tutorelui legal
Biblioteca Orăşenească Tăuții-Măgherăuș funcționează ca bibliotecă publică cu caracter enciclopedic din
anul 1953. Dispune de un fond de carte ce numără în prezent 7699 de volume. Serviciile oferite utilizatorilor
sunt: împrumut adulţi şi copii, studiu la sală pentru ambele categorii de beneficiari şi acces la Internet pentru
toți utilizatorii.
Misiunea bibliotecii
Prin menirea şi funcţiile sale este un centru informativ, formativ, de cultură şi educaţie permanentă; are ca
obiectiv prioritar atragerea în sfera lecturii a unui număr cât mai mare de locuitori ai oraşului. Serviciile sale,
atât cele tradiţionale cât şi cele noi, moderne, sunt pliate pe cerinţele comunităţii şi servesc interesele de
informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale acesteia.
Accesul este liber, gratuit şi nediscriminatoriu .
Ce putem face la bibliotecă?
Mult timp, noţiunea de bibliotecă a fost asociată cu acea instituţie în care intrai doar dacă aveai nevoie de o
carte sau dacă participai la o activitate culturală. Timpul a trecut, lumea s-a schimbat, cititorii au devenit
utilizatori, iar bibliotecile şi-au diversificat activităţile şi serviciile, pentru a putea răspunde noilor
cerinţe. Nouă, bibliotecarilor, ne revine sarcina de a informa comunitatea despre aceste schimbări, despre
noua "ofertă" a bibliotecii.
Ce poate face o persoană la bibliotecă, în noua conjunctură?

prima "îndeletnicire" este, fireşte, împrumutul de carte sau consultarea documentelor în incinta
bibliotecii, la sala de lectura;

dacă persoana doreşte doar să se informeze, poate căuta acea informaţie la bibliotecă – fie în colecţia
de documente sau publicaţii seriale a bibliotecii, fie din alte resurse, cum ar fi Internetul; bibliotecarii sunt
pregătiţi pentru a căuta informaţii diverse, în orice domeniu – în limitele stipulate de lege;

poate căuta un loc de muncă;

poate căuta o idee de afaceri;

poate socializa; se pot forma grupuri de persoane cu îndeletniciri sau hobby-uri asemănătoare care să
se întâlnească în incinta bibliotecii pentru a discuta despre acele preocupări comune;

tinerele mame pot găsi informaţii despre creşterea copilului;

poate citi presa locala scrisă sau presa on-line;

poate fi îndrumat şi ajutat să se familiarizeze cu noile tehnologii informatice: să utilizeze Internetul,
să trimită un e-mail, să folosească Messengerul, să editeze un text, etc.;

poate folosi biblioteca pentru lectură, relaxare sau petrecere a timpului liber, pentru vizionarea unui
film documentar sau pentru a asculta muzică la căști;

poate participa la activitățile organizate de bibliotecă – funcție de ofertă și preferințe.

