
A Nagy Károly Városi Könyvtár  

küldetésnyilatkozata 
 

A Nagy Károly Városi Könyvtár a misszióját, jövőképét, stratégiáját, 

céljait és feladatait a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv.  

és Bicske Város Önkormányzat 27/1998. számú a helyi közművelődésről szóló 

rendelete,  valamint a helyi környezeti vizsgálatok alapján fogalmazta meg. 

  

A könyvtár küldetésnyilatkozata: 

  

A Nagy Károly Városi Könyvtár Bicske és a környező települések egyik 

legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az 

érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a kultúra 

kincseinek megismerésére, az életfogytig tartó tanulásra, önművelésre, a 

színvonalas szórakozásra. Az olvasás népszerűsítése érdekében 

rendezvényeket szervez. Az informatikai háttér biztosításával szerepet vállal az 

elektronikus írásbeliség terjesztésében.  

 

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat 

beszerzi, feldolgozza és szolgáltatások szervezésével támogatja: 

- a szervezett oktatásban és önképzésben résztvevő személyek tanulását, 

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi 

önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, 

- a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való 

tájékozódást, 

- az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak 

megismerését, 

- Bicske és a környező kistérség értékeinek, gazdasági, társadalmi 

folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak 

kutatását és bemutatását, 

- a szabadidő hasznos eltöltését. 



 

A könyvtár a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat 

vállalja fel: 

 

- a könyvtári állományt folyamatosan gyarapítja és frissíti, 

- gondoskodik az állomány sokoldalú feltárásáról a visszakereshetőség 

érdekében, 

- a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejleszti az 

intézmény tájékoztató– információs szolgáltatásait, növeli az 

elektronikus információk szolgáltatásának arányát, 

- mielőbb lehetőséget biztosít, hogy a könyvtár állományáról és 

szolgáltatásairól az interneten keresztül is tájékozódni tudjanak az 

érdeklődők, 

- folyamatosan javítja a szolgáltatások tárgyi és szeméi feltételeit, 

- könyvtárközi kölcsönzés formájában közvetíti más könyvtárak 

szolgáltatásait, 

- könyvtárközi kölcsönzésben dokumentumokat szolgáltat más 

könyvtáraknak, 

- teret biztosít épületében a közösségi művelődésnek, irodalmi, 

honismereti, művészeti rendezvényeknek, 

- folyamatosan figyelembe veszi a könyvtárhasználók javaslatait, 

vizsgálatokat végez a használati szokások és igények változásairól, s 

ennek megfelelően módosítja, bővíti a könyvtár szolgáltatásait. 

 

A könyvtár arra törekszik, hogy az információs társadalommal párhuzamosan 

jelentkező lakossági igényeket, a kor követelményeinek, az Európai Unió 

könyvtáraihoz hasonlóan, a lehető legmagasabb színvonalon kielégítse a 

lakosságnak nyújtott nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal. Ennek érdekében 

együttműködik a város más kulturális, információs és oktatási intézményeivel, 

valamint a könyvtári rendszer többi tagjával, kiemelten a Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtárral.  

 



Jövőkép: 

A bicskei Nagy Károly Városi Könyvtár minden tekintetben, feltételeit és 

szolgáltatásait tekintve is az Európai Unió könyvtáraival azonos szintű könyvtári 

ellátást fog nyújtani a város és a környező települések lakosainak a számára. 

 

Bicske, 2003. május 5. 


