
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, mint városi, megyei, regionális és országos fel-
adatokat is ellátó könyvtár, küldetésének tartja, hogy a megyeszékhelyen, és a megyében élők szá-
mára olyan összehangolt, egységes és sokrétű nyilvános könyvtári és információs szolgáltatásokat 
nyújtson, amelyek: 

•	 biztosítják az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és helyi kultúra írott, audiovizuális és elektroni-
kus formáinak a közvetítését, közkinccsé tételét és elérhetőségét az intézményeiben, valamint a 
világhálón keresztül földrajzi és időhatárok nélkül;

•	 hozzájárulnak a kulturális, oktatási, nevelési tevékenységek, az egész életen át tartó tanulás, a 
szórakozási igények tartalmas megvalósításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez;

•	 színvonalas irodalmi rendezvényekkel, hagyományos könyves ünnepekkel, programokkal ter-
jesztik, népszerűsítik az olvasást, a könyvet és kulturális értékeinket;

•	 a demokrácia elveit szem előtt tartva lehetővé teszik a dokumentumokhoz, információkhoz, 
könyvtári szolgáltatásokhoz, a teljes könyvtári rendszerhez való hozzáférést;

•	 előmozdítják az olvasáskultúra, az írni-, olvasni tudás, a hagyományos, elektronikus, informá-
ciós és digitális írástudás egyidejű terjesztését;

•	 megalapozzák a területi könyvtári szolgáltatások nyújtását, a könyvtárszakmai összefogást, a 
könyvtárosok továbbképzését, erősítik a könyvtárak jelentőségét és társadalmi megítélését; 

•	 kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatások megvalósulását, eredményeinek ter-
jesztését, különösen a helyi köz- és felsőoktatás ilyen irányú törekvéseit;

•	 segítik az állampolgári jogok gyakorlását, növelik a területi, társadalmi, szociális vagy egész-
ségügyi okokból hátrányos helyzetbe került használók esélyegyenlőségét; 

•	 támogatják a helyi gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékek kutatását, 
terjesztik, népszerűsítik és megőrzik azok eredményeit; 

•	 erősítik a megyei és városi kötődést, a lokálpatriotizmust, az identitástudat megőrzését, közön-
ségkapcsolataikkal hozzájárulnak közösségi színterek építéséhez, növelik a megye és a város 
versenyképességét, értelmiségmegtartó erejét;

•	 ösztönzik az itt élő nemzetiségek kultúrájának, közte az anyanyelvi kultúrának az ápolását;
•	 hozzájárulnak a megyei és városi tudásvagyon gondozásához, megőrzéséhez.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc megye jogú város lakosságának könyvtári és infor-
mációs szolgálata mellett ellátja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben és az Országos Do-
kumentum-ellátási Rendszerben betöltött szerepét és feladatait. Honlapja határok nélküli online 
szolgáltatásokat nyújt és tartalmakat kínál távhasználói számára a világhálón keresztül. Nyilvános 
közkönyvtárként feladatait a törvényi előírásokkal, a fenntartó és a szolgált közönség elvárásaival 
összhangban látja el. 


