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A Berzsenyi Dániel Könyvtár multifunkcionális nyilvános könyvtár. Alapvető célkitűzése tevékenységi területén a 
könyvtárhasználó közönség lehető legigényesebb dokumentum- és információellátása, továbbá funkcionális 
szervezeti partnerei tevékenységének szolgáltatásokkal történő támogatása. A feladatellátást a saját tulajdonú 
gyűjteményre alapozott tradicionális könyvtári szolgáltatások, az infokommunikációs technológia, a 
szolgáltatásközvetítés, és a távolról is elérhető saját fejlesztésű digitális tartalmak együttesen biztosítják. 
 
Küldetésfilozófiánk legfontosabb elemei:  
Potenciális közönségünk minden tagja és szervezete hozzájusson a számára szükséges dokumentumokhoz és 
információkhoz, biztosítva az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden 
állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését. A Vas 
megyére vonatkozó szellemi alkotások gyűjtése és bibliográfiai számbavétele, valamint tudományos feldolgozása 
és közzététele révén aktívan közreműködünk városunk, megyénk és régiónk kulturális emlékezetének 
átörökítésében. Tudásközvetítő küldetésünket mindenkor a lehetőség szerinti legteljesebb médiakínálatra 
alapozzuk, miközben egyenrangú alternatívaként számolunk az igények közvetítés útján történő kielégítésével is. 
Globális információkészletet használva megőrizzük helyi/térségi kötődésünket, könyvtárunkat internet 
állomáshelyként működtetjük, nyilvános hozzáférést biztosítva a hálózathoz és a számítógép használathoz. 
Tartalomszolgáltatással gazdagítjuk a széles sávon elérhető tudáskészletet, közönségkapcsolatunkat a támogató 
attitűd, a lehetőségek közti választás felkínálása jellemzi, legyen szó akár a médiaválasztékról, az olvasás- és 
navigáció támogatásról, akár az információs technológiai esélyegyenlőség biztosításáról; kiemelt figyelmet 
fordítunk az egészségi, fizikai és szociális hátránnyal élők könyvtárhasználati jogának érvényesülésére. 
 
Könyvtárunk szerepkörei:  
1. Nagyvárosi nyilvános közkönyvtárként – a központi könyvtár és fiókhálózata egyetemleges felelősségével – a 
városban jelentkező könyvtári igények legteljesebb kielégítésére törekszünk, figyelembe véve a közönség 
differenciált elvárásait a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig.  
2. Működtetjük a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (VKSZR) – a városi könyvtárak szakmai 
közreműködésével – a rendelkezésére bocsátott, és csak erre a célra felhasználható állami támogatással, 
széleskörű szolgáltatáskínálatot alakítva ki.  
3. Megyei könyvtárként az általános tudományos könyvtár követelményeinek megfelelően építjük 
gyűjteményünket. A Vas megyei lakóhelyi nyilvános könyvtárak hálózati központjaként térségi szolgáltatásokat 
működtetünk könyvtárak és fenntartóik részére. Folyamatosan fejlesztjük helytörténeti gyűjteményünket és 
elvégezzük a vasi vonatkozású publikációk bibliográfiai számbavételét. A városi könyvtárak tehermentesítése 
céljából Vas megyei archívkönyvtári funkciónkban regionális, ill. tudománytörténeti jelentőségű dokumentumokat 
is megőrzünk és szolgáltatunk. A térség könyvtárainak együttműködésében kezdeményezően veszünk részt.  
4. Mint kisebbségi könyvtár és dokumentációs központ nem csupán a megyében élő nemzeti kisebbségek és 
cigány etnikum alapvető anyanyelvű irodalommal való ellátását tekintjük feladatunknak, hanem a velük 
kapcsolatos irodalom gyűjtését és bibliográfiai számbavételét is.  
5. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató intézményeként fogadjuk a könyvtárközi kéréseket és 
kielégítésüket a helyi igényekkel azonos elbánás szerint végezzük.  
6. „Egyetemközi” könyvtárként együttműködünk a helyi felsőoktatási intézmények könyvtáraival, továbbá 
gyűjteménygyarapításunk és szolgáltatásközvetítésünk messzemenően figyelembe veszi azon állampolgárok 
szakirodalmi igényeit, akik bármely képzési formában, akár a megye határain belül, akár azon túl tanulmányokat 
folytatnak.  
7. Elektronikus könyvtári szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük és a könyvtár tulajdonát képező online 
tartalmakhoz a nyitvatartási időn túl is hozzáférést biztosítunk a www.bdmk.hu, valamint a 
www.vasidigitkonyvtar.hu webhelyeken. 
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