Egy kultúrával foglalkozó intézmény helyét, szerepét, céljait, feladatait az a hely határozza
meg, ahol létrehívták. A létrehívás okait is többfajta szándék határozhatja meg. Ezek az okok
eredeztethetők gazdasági, politikai, jogi, eszmei, szellemi, illetve a hely történelmi, társadalmi
és szokáshagyományaiból. Legoptimálisabb az a helyzet, amikor az intézmény egy szellemi
törekvés mentén, helyi hagyományrendszer által meghatározottan, jogilag rendezett,
gazdaságilag stabil, egységes politikai akarat mellett végezheti munkáját.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárságának honlapján egyik
felelősségi terület a közművelődés, melyről ez olvasható:
„A közművelődés a reformkor óta a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének
szolgálatában áll. A közművelődés kormányzati eszközökkel történő támogatása biztosítja,
hogy Magyarország korszerű és a 21. század kihívásainak megfelelő műveltségi szinttel
rendelkezzen.”

Küldetésnyilatkozat
Felsőzsolca „az ősi település a fiatal város” hagyományai megadják az irányt, a példát, melyet
őseink ápoltak, honosítottak meg a településen. Mai kultúráját, a kultúra legtágabb
értelmében, nem függetleníthetjük ettől a hagyománytól. Minden modern, a mai korszellemet
tükröző törekvést át kell „folyatni” a város saját szellemiségén, hogy ne idegen „testként”
jelenjen meg benne, mert csak ebben az esetben válik a város sajátosan mai értékévé.
Ennek érdekében valamennyi a kulturális közélet mai szereplőinek összefogásával egy olyan
városi kulturális stratégia kialakítására van szükség, amely a város évezredes
eszmerendszerével áthatottan megfelel a XXI. századi magyar, és egyetemes kultúra szellemi
törekvéseinek. Mivel jelenleg nincs végső formába öntött, elfogadott országos, illetve helyi
kulturális stratégia, így csak az eddig meglévő, illetve egyfajta érzékelhető irányok mentén, az
eddigi rendszerben továbbgondolhatóan alakítható ki az intézményi cél és feladatrendszer. A
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az
állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését,
a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, az önművelés, a
szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás támogatását, az
olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését. Fő célként jelenik még meg az információs igények
kielégítése minden korosztályban, a könyvtárunk saját dokumentumaiból, de ha ez nem
lehetséges, akkor más könyvtárak, illetve adatbázisok állományából. Ez megvalósítható
könyvtárközi kölcsönzéssel, és az internet használatával. Fő intézményi feladat a már
meglévő szolgáltatások, fenntartása, ezek bővítése a lakosság igényei szerint a lehető
legmagasabb színvonalon.

Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében:


Olyan kulturális szolgáltatásokat kínálunk, amelyek a tudománya, az esztétikus, a
szórakozás értékeivel hozzájárulnak az élet minőségének javításához és növelik a
lokálpatriotizmus érzését Felsőzsolcán.



Szakértőket és folyamatos műhelymunkát biztosítunk a különböző korú és típusú
tehetségek felfedezéséhez, képességek kibontakozásához, gondoskodik a helyi tudás,
képesség közismerettél tételéről, a születő új alkotások bemutatásáról.



Ösztönözzük, segítjük a lakosság helyi, közéleti, civil szerveződéseit, fórumot
biztosítunk érdekeik, értékeik megmutatásához, cselekvő társasági élet helyi akcióinak
lebonyolításához.



Felkínáljuk a város minden lakszámára azokat a forrásokat, amelyek javítják a
polgárok életképességét, teljesítőképességét, fejlesztik az államp9olgári szabadság- és
felelősségérzetét, ösztönzik a közéletben való részvétel igényélt, és a helyi
nyilvánosság tartalmi gazdagítását szolgálják.



Elősegítjük és szervezzük a város kulturális értékeinek közkinccsé tételét.
Folyamatosan információkat szolgáltatunk Felsőzsolca múltjáról, az itt élő jeles
alkotók munkásságáról, a helyi társadalom, művelődési, közösségi létformáiról,
szokásairól, mentalitásáról, hagyományairól.



A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és sokoldalúan
feltárjuk.



A felsőzsolcai lakosok a könyvtár szolgáltatásait folyamatosan, rendszeresen igénybe
tudják venni, beiratkozási díj fizetése nélkül.



A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az
intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait és a könyvtárunk saját honlapját.



Kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának
továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére, és a
tartalomszolgáltatásra.



Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait.



Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait,
vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk,
bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.



Hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.



Szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és
információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést.



Információs hátteret nyújtunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek
intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez.



Helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális,
néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi
folyamatainak kutatásához.



Részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében.



A fenntartó, Városi Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszünk, hogy
megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári
szolgáltatást, korszerű könyvtárként és információs központként működjünk.
Könyvtárunk küldetését tervszerűen gyarapított dokumentumállományával, a
felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével,
könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg.

A fejlesztés iránya











kultúránk megismertetése és elsajátításának elősegítése a helyi közösségi igények
alapján,
kulturális szolgáltatások kínálatával segítjük az egyéni szabadság- és felelősségérzet
fejlődését,
szabadidő értékes eltöltésének megteremtése,
közösségformálás a település fejlődése érdekében,
az ifjúság kulturális igényeinek kialakítása,
a kölcsönzés, leltározás, törlés, statisztikai programmal történő végzése,
helyismereti adatbázis létesítése, digitalizálása,
könyvtári honlap készítés, melyről az adatbázis elérhetővé válik
a minőségirányítási program integrálása az intézményi munkafolyamatokba, és
szolgáltatásokba.

