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Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos
(papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő
intézménye.
Küldetésünk:

Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott,
nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit.
Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más
intézmények gyűjteményeihez.
Könyvtári szolgálata folyamatosan megújított tartalommal és eszközparkkal áll a használók
rendelkezésére.
Más intézményekkel együttműködve vezető és/vagy koordináló szerepet játszik, illetve részt
vesz a rögzített kulturális és szellemi örökség feltárására és megőrzésére irányuló
programokban.
A nemzeti könyvtár a forrás értékű alapkutatásoknak és az ezekre épülő
tudományos igényű értékelő munkák egyik gyűjtőpontja, a magyar vonatkozású
humántudományi kutatásoknak kiinduló forrásgyűjteménye.
Nemzeti könyvtári feladatainak teljesítése érdekében aktív kapcsolatokat ápol a határon túli
magyar könyvtárakkal.
Nemzetközi kapcsolatai révén a nemzeti bibliográfiai számbavétel kiteljesítésére törekszik,
közvetíti a magyar könyvtárakról és könyvtörténetről szóló információkat, valamint aktív
szerepet vállal a The European Library-vel való együttműködésben és az Európai Digitális
Könyvtár létrehozásában.
A Könyvtári Intézet tevékenységén keresztül biztosítja könyvtárak – a tudásalapú társadalom
meghatározó alapintézményeinek – fejlesztését, működésük és szolgáltatásaik valós
igényekhez alakítását, a társadalomban elfoglalt helyük megerősítését, valamint
szakmapolitikai támogatását.
Céljaink:

A gyűjtemény teljesebbé tétele a gyűjtőköri szabályzat korszerűsítésével és rendszeres
gyarapítással, valamint az állomány megóvása.
A nemzeti könyvtár teljes állományának hozzáférhetővé tétele elektronikus állományfeltáró
eszközök segítségével a stratégiai periódus végére.
Minőségi szolgáltatások fejlesztése annak érdekében, hogy a kutatók, az oktatásban részt
vevők és más felhasználók egyszerűen és megbízhatóan érjék el saját gyűjteményünk és
más könyvtárak tartalmait.
Aktív koordinációs szerep vállalása a magyar könyvtári rendszeren belül más intézményekkel
összehangolt szolgáltatások fejlesztésével.
Az elektronikus dokumentumok kezelésének kompetencia központjaként országos vezető
szerepkör kereteinek kialakítása és intézményi szintű belső fejlesztés.
Tudományos könyvtárként a gyűjtőkörbe tartozó kulturális javak kutatása, tudományos
feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele.
A nemzeti bibliográfia rendszerének teljessé tétele, könyv- és könyvtártörténeti
alapkutatások végzése.
A közönségkapcsolati tevékenység és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése annak
érdekében, hogy a nemzeti könyvtár nyitott, vonzó és együttműködésre kész arculatot
mutasson partnereinek.
Szervezeti és személyzeti fejlesztés, korszerű humánpolitika a stratégiai célkitűzések
végrehajtása érdekében.
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Informatikai és gazdasági háttér biztosítása a könyvtár működőképessége, tevékenységének
bővítése és fejlesztése érdekében.
A könyvtáraknak, a könyvtári rendszernek és a könyvtárosoknak nyújtandó központi
szolgáltatások kialakítása és stratégiai fejlesztések a Könyvtári Intézet tevékenységén
keresztül.
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