
A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MINŐSÉG- ÉS

KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

Könyvtárunk  Északkelet-Magyarország  legnagyobb  nyilvános  közkönyvtáraként  a

legmagasabb  színvonalon,  a  legkorszerűbb  technikai  eszközök  segítségével  szolgálja  az

információs,  képzési,  önképzési  és  kulturális  igényeket.  Meghatározó  és  nélkülözhetetlen

intézményként  szolgáltatásaival  hozzájárul  a  halmozottan  hátrányos  régió  gazdasági  és

társadalmi  versenyképességének  fenntartásához,  növekedéséhez.  A  közösség  érdekében

feladatait  elkötelezett,  magasan  képzett  munkatársakkal,  a  társintézményekkel

partnerségben, idő és térbeli korlátok nélkül látja el.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, mint városi, megyei, regionális és országos

feladatokat is ellátó könyvtár küldetésének tartja, hogy a megyeszékhelyen, és a megyében

élők  számára  összehangolt,  egységes  és  sokrétű  nyilvános  könyvtári  és  információs

szolgáltatásokat nyújtson. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  és  Miskolc  megyei  jogú  város  lakosságának  könyvtári  és

információs  szolgálata  mellett  ellátja  a  Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszerben  és  az

Országos  Dokumentum-ellátási  Rendszerben  betöltött  szerepét  és  feladatait.  Honlapja

határok nélküli szolgáltatásokat nyújt és tartalmakat kínál távhasználói számára. Nyilvános

közkönyvtárként  feladatait  a  törvényi  előírásokkal,  a  fenntartó  és  a  szolgált  közönség

elvárásaival összhangban látja el. 

Könyvtárunk vezetősége és munkatársai emellett elkötelezettek a fenntartható fejlődés elvei

és  a  környezeti  értékek  megőrzése  iránt  is,  ezért  törekednek  arra,  hogy  az  intézmény

tevékenységeit és működését is ennek megfelelő módon, környezettudatosan és takarékosan

végezzék. Ennek érdekében az intézmény központi épületében környezetközpontú irányítási

rendszert vezettünk be, működtetünk, és vállaljuk folyamatos fejlesztését.

Célunk,  hogy tevékenységünkkel  mind közvetlenül,  mind közvetett  módon segítsük elő a

környezet  megőrzését,  állapotának  javítását.  Ezt  egyrészt  azzal  kívánjuk  elérni,  hogy

intézményünk működése során is kiemelt figyelmet fordítunk a természeti erőforrások minél

takarékosabb  felhasználására,  a  környezetszennyezés  minimalizálására,  a  keletkezett

hulladékok  minél  nagyobb  arányú  újrahasznosításának  elősegítésére,  másrészt  szakmai



tevékenységünk során is törekszünk a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és

szemlélet széles körű elterjesztésére.

Céljaink  elérése  érdekében  –  lehetőségeinkhez  mérten  –  törekszünk  olyan  technológiák,

eszközök  és  módszerek  alkalmazására,  amelyek  biztosítják  a  hatályos  jogszabályi

követelményeknek és egyéb előírásoknak való megfelelést, illetve környezeti teljesítményünk

folyamatos javítását.

Céljainkat a következő alapelvek és átfogó célok érvényesítésével valósítjuk meg:

 a demokrácia elveit szem előtt tartva lehetővé tesszük a dokumentumokhoz, a hiteles és

naprakész  információkhoz,  könyvtári  szolgáltatásokhoz,  a  teljes  könyvtári  rendszerhez

történő gyors hozzáférést

 intézményeinkben,  valamint  a  világhálón  keresztül  földrajzi  és  időhatárok  nélkül

biztosítjuk az egyetemes,  nemzeti,  nemzetiségi  és helyi  kultúra írott,  audiovizuális  és

elektronikus formáinak a közvetítését, közkinccsé tételét és elérhetőségét

 hozzájárulunk 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

terjesztjük, népszerűsítjük az olvasást, a könyveket és kulturális értékeinket

 előmozdítjuk  az  olvasáskultúra,  az  írni-,  olvasni  tudás,  a  hagyományos,  elektronikus,

információs és digitális írástudás egyidejű terjesztését

 fejlesztjük  a  területi  könyvtári  szolgáltatásokat,  a  könyvtárszakmai  összefogást,  a

könyvtárosok továbbképzését, erősítjük a könyvtárak pozitív megítélését

 kiemelten  segítjük  a  helytörténeti  és  tudományos  kutatások  megvalósulását,

eredményeinek  terjesztését,  különösen  a  helyi  köz-  és  felsőoktatás  ilyen  irányú

törekvéseit

 segítjük az állampolgári jogok gyakorlását, növeljük a területi, társadalmi, szociális vagy

egészségügyi okokból hátrányos helyzetbe került használók esélyeit

 támogatjuk  a  helyi  gazdasági,  természeti,  történelmi,  társadalmi  és  kulturális  értékek

kutatását, terjesztjük, népszerűsítjük és megőrizzük azok eredményeit

 erősítjük a megyei és városi kötődést, a lokálpatriotizmust, az identitástudat megőrzését.

Közönségkapcsolataink  fejlesztésével  hozzájárulunk  a  közösségi  színterek  építéséhez,

növelve a megye és a város versenyképességét, értelmiségmegtartó erejét



 ösztönözzük  az  itt  élő  nemzetiségek  kultúrájának,  közte  az  anyanyelvi  kultúrának  az

ápolását

 hozzájárulunk a megyei és városi tudásvagyon gondozásához, megőrzéséhez

 feladatainkat a használókat középpontba helyezve, minőségügyi rendszer alkalmazásával,

folyamatos, dokumentált minőségmenedzsment tevékenységgel látjuk el

 a  környezet  védelmére  vonatkozó  jogszabályok  változásait  folyamatosan  figyelemmel

kísérjük  és  betartjuk,  illetve  segítjük  ezek  elterjesztését  a  partnereink  és  az  egyéb

érintettek körében

 munkatársaink  és  partnereink  környezettudatosságát  folyamatosan  fejlesztjük  a

fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek átadásával, illetve hozzáférhetővé tételével

 tevékenységünk,  ezen  belül  is  kiemelten  az  információ  átadás,  -  továbbítás  során

törekszünk környezetkímélő eljárások, módszerek alkalmazására 

 a beszerzéseink során törekszünk a környezeti szempontok érvényesítésére 

 környezeti  teljesítményünket  folyamatosan  figyelemmel  kísérjük,  elemezzük,  és

törekszünk annak javítására

 biztosítjuk környezeti politikánk nyilvános megismerhetőségét 

 a  környezeti  fenntarthatóság  javítása  érdekében  elért  eredményeinket  folyamatosan

közzétesszük

Az  elérésüket  segítő  konkrét  célokat,  valamint  a  mérésükre  szolgáló  mutatókat  éves

terveinkben határozzuk meg.

Miskolc, 2016. április 1.

       Dr. Prokai Margit

    igazgató
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