
A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata 

 

 A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár – mint települési feladatokat ellátó nyilvános 

könyvtár – fő feladatának tekinti, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival kedvező 

feltételeket biztosítson használói számára az egyetemes és a legtágabb értelemben vett magyar 

kultúra értékeinek megismeréséhez, illetve a folyamatos önműveléshez.  

 A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus 

könyv- és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket, így célja, hogy a könyvtárkép társadalmi 

megítélése a lakosság körében kedvező legyen. Céljainak eléréséhez használja az új 

technológiákat, együttműködik országos és regionális könyvtári hálózatokkal, rendszerekkel, 

a helyi kulturális, civil és gazdasági szervezetekkel. 

 A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként a városban jelentkező 

könyvtári igények kielégítésére törekszik a szórakoztató irodalomtól a tudományos 

információig, a kultúra, a tudomány, a művészet, a gazdaság és a közélet kérdéseiben való 

eligazodáshoz szükséges információkat és tudásanyagot közvetítve. 

 A városi könyvtár törekszik arra is, hogy információs, illetve informatikai hátteret 

nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, valamint közhasznú információkat közvetítsen, azaz 

a könyvtár a tudásalapú társadalom alapintézménye, az információs esélyegyenlőség 

helyszíne. 

 A városi könyvtár segíti a helyi óvodák nevelési programjának, illetve a helyi iskola 

pedagógiai programjának megvalósulását, a szervezett oktatásban résztvevő és az önképzést 

folytató személyek tanulását. 

 A városi könyvtár hozzájárul a hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének 

javításához. 

 A városi könyvtár egyrészt helytörténeti gyűjteménye dokumentum állományának 

folyamatos gyarapításával, másrészt a Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyűjtemény 

működtetésével, továbbá a Szeberényi Lajos Kutatócsoporttal és a Szeberényi Lajos 

Múzeumbaráti Körrel, valamint civil és más szervezetekkel való folyamatos együttműködés 

révén őrzi a település hagyományait. A város és környéke kulturális, társadalmi és történeti 

néprajzi értékeinek bemutatása mellett a természeti értékek megismertetését is feladatának 

tekinti. 

 A városi könyvtár folyamatosan bővíteni kívánja dokumentumállományát, és korszerű, 

a felhasználók igényeihez alakított szolgáltatásaival, felkészült szakembereivel és technikai 

felszereltségével valósítja meg küldetését. A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár széles körű 

szolgáltatásaival, sokszínű programjaival járul hozzá Maglód sajátos arculatához. 
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