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1. Rövid összefoglaló 

 

Jövőbeni tevékenységünket az újra fogalmazott 5 évre szóló stratégiánk mentén tervezzük. 

Egyszerű jelszavunk: „Megőrizve megújulni”   

Megfogalmazott jövőképünk:  

„A könyvtár gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, szakembereivel, közösségi tereivel meghatá-

rozó szerepet tölt be a város hosszú távú szellemi és kulturális fejlődésében, fenntarthatóságá-

ban és értékeinek megőrzésében. A közösségi igényeknek és szükségleteknek megfelelve 

nyújtja szolgáltatásait a minőségmenedzsment elvei szerint multifunkcionális, innovatív, 

komplex intézményként.” 

A fentieknek megfelelően folytatni kívánjuk a már megkezdett „Hasznos könyvtár”, „Zöld 

könyvtár”, „Értékőrző könyvtár”, és „Innovatív könyvtár” elnevezésű tevékenységeinket. 

A koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások nagyban befolyásolják a tervezhető munká-

inkat. Ezekhez úgy próbálunk alkalmazkodni, hogy 

- szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatjuk a kölcsönzést mindkét könyvtári  egy-

ségben az eddigi módon 

- előre vesszük a pályázati megvalósításaink azon elemeit, amelyek nem kötődnek a 

nyitvatartáshoz :  

 „Minősített Könyvtár” pályázathoz tartozó dokumentumok összeállítása 

 Bugát Pál jegyzeteit bemutató könyv kiadásának előkészítése 

 Berze Nagy János Gyöngyöshöz kapcsolódó munkásságának kiadványba rendezése 

 A kötetekhez kapcsolódó publikációk, tanulmányok elkészítése, azokból előadások 

előkészítése 

 Herman Lipót gyűjtemény virtuális bemutatása, a műtárgyakról adatbázis készítése a 

teljesség igényével,  

 Az éremtár és kiállítóhely soron következő restaurálási programjának végrehajtása, 

muzeális gyűjteményeink biztonsággal és biztos tárolással kapcsolatos pályázatának 

megvalósítása 

 

- először szabadtéri, majd várhatóan ősztől zárt terű rendezvények, csoportfoglalkozások, 

tanfolyamok megvalósítása  

- kihasználva az internet adta lehetőségeket, továbbra is jelen leszünk a virtuális terekben 

honlapunk, Facebook és Instagram oldalaink valamint YouTube csatornáinkon keresztül 

innovatív módszerekkel, eszközökkel, formákkal. 

A gazdasági környezet negatív alakulása, a költségvetési keret szűkössége negatív eredmé-

nyeket okozhat. 
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2. Stratégiai célok végrehajtása tekintetében a stratégiánkban megfogalmazott 

kulcsterületek irányadóak: 

 

- Hagyományos kölcsönzés és helyben használat, az állomány építése az olvasói igények 

alapján 

- A könyvtár, mint közösségi tér: rendezvények az olvasás népszerűsítésének szolgálatá-

ban, gyermekek, fiatalok megnyerése  

- Jelenlét az online térben: honlap, Facebook, Instagram, Moly, Flickr, Youtube, Könyvtári 

Hírmondó 

- 24 órás hozzáférés: e-Corvina katalógusrendszer, saját és külső adatbázisok, gyűjtemé-

nyek, honlap, információk a könyvtárról 

- Könyvtárközi kölcsönzés segítségével az országban (igény esetén külföldön) elérhető 

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása hagyományos és elektronikus formában 

- Együttműködés más intézményekkel és a civil szférával 

- Esélyegyenlőség biztosítása a szolgáltatásokban, a könyvtár működésében  

- A könyvtár szolgáltatási rendszerében feleljen meg a társadalmi elvárásoknak 

- A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az élethosszig tartó tanulás és a digitális 

írástudás elterjedésének segítése, egyéni és csoportos foglalkozások, képzések, személyes 

mentorálás, információk a hétköznapi életünkhöz  

- Célunk, hogy zöld könyvtár legyünk. Környezettudatos szemlélet, életmód-előadások, 

környezetkímélő megoldások a könyvtárban, energiatakarékosság 

- Helytörténetünk értékeinek széleskörű megismertetésére, múzeumi gyűjtemények mű-

ködtetése. Előadások, foglalkozások, vetélkedők, kiállítások, kiadványok, könyvbemuta-

tók formájában 

- Új megoldások keresése és alkalmazása tevékenységünk minden területén 

- Digitálisan elérhető állomány fejlesztése, digitalizálási terv készítése: a helytörténeti 

gyűjtemény állományának fokozatos digitalizálása és elérhetővé tétele 

- Adatbázisok fejlesztése, ismertetése 

- DJP pont: segítségnyújtás, képzések  

- Korszerű informatikai háttér (eszközök és szakemberek) 

- Továbbképzési terv alapján a munkatársak tudásának fejlesztése, megújítása 

- Intézményen belüli tudásmegosztás 

- Szakmai programokon, konferenciákon való részvétel támogatása 

- Minőségbiztosítási szempontok érvényesítése a mindennapi munkában 
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Mindezen általánosan megfogalmazott célok végrehajtása sikeres pályázatok segítségével 

lehetséges. Erre törekszünk. 

 

3. Szervezet 

 

A könyvtár nyitvatartási idején nem kívánunk változtatni. A központi könyvtár 18 óráig törté-

nő nyitva tartása és a szombati kölcsönzési lehetőség biztosítja, hogy munkaidőn kívül igény-

be vehessék a szolgáltatásainkat.   

Ebben az évben saját elhatározásból nem tervezünk jelentős szervezeti változtatásokat. Terve-

ink között szerepel a Zenei részleg szakszerűbb működtetése, gyarapítása, népszerűsítése ér-

dekében házon belül más munkatárs megbízása a feladattal. A változástól azt reméljük, hogy 

a mai ingerszegény, egyoldalú zenei kultúra fejlődését a saját eszközeinkkel, dokumentuma-

inkkal elősegítsük. Ebben használni kívánjuk a mai népszerű internetes felületeket, szorosabb 

kapcsolatot építünk ki a helyi általános és középiskolákkal. Szervezett ismeretterjesztő foglal-

kozásokon kívánjuk terjeszteni a zenei műfajok megismerését és élvezetének gazdagságát 

minden korosztály számára.  

Nagyszámú beltéri és kültéri rendezvényeink előkészítése és utómunkálatai valamint a tech-

nikai feltételek – hangosítás, kép és videófelvételek – biztosítása indokolná egy új munkakör 

létesítését, aki egyúttal ellátná a műszaki karbantartási feladatokat és teremőri tevékenységet 

végezhetne. Ezt az igényünket több éve felszínen tartjuk, bízva a fenntartói támogatásban. 

 

4. Infrastruktúra  

 

 

Infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása: 

Idén szeretnénk folytatni a számítógépek felújítását, tekintettel az elavultságukra, korukra és 

az ebből kifolyólag egyre sűrűbben jelentkező meghibásodásaikra. 

Fizikai terek és egyéb infrastruktúra 

A legsürgősebb feladatok: 

 Mosdók korszerűsítése és akadálymentes mosdó kialakítása (részben Kubinyi pályá-

zatból) 

 Terasz befedése és az udvar felőli homlokzat kijavítása 

 Padlástérben raktár kialakítása 

 Galambriasztó kiépítése 

 Bejárati ajtó szigetelése 

 Nyílászárók cseréje (hő- és hangszigetelt) 

 Külső kamerák elhelyezése a múzeumi gyűjtemények védelme érdekében 

 Fiókkönyvtári bejárat akadálymentesítése 

 Női mosdó teljeskörű felújítása a fiókkönyvtárban 

 Ugyanitt az ablakok felső részéről a rácsok leszerelése 
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Szeretnénk a marketing tevékenységünket kiszolgáló eszközparkot fejleszteni szükséges 

videóeszközökkel. 

 

5. Gyűjteményi információk  

 

 

Amíg a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a normál működést, addig a jelenlegi módon 

folytatjuk a kölcsönzést. Könyvajánlásokkal, és minden lehetséges módon felhívjuk olvasóink 

figyelmét az új beszerzésekre. (Facebook, honlap, online katalógus, videók és Instagram fo-

tók.) Várhatóan egyre több olvasó fog ajánlást kérni, mivel akik eddig nem tették, de a zárás 

alatt többször is rákényszerültek, megtapasztalták ennek előnyeit. Ez a könyvtárosoktól is 

egyre több munkát és odafigyelést igényel, és természetesen azt, hogy még inkább tisztában 

legyenek az állománnyal. Olvassanak könyvkritikákat, ajánlásokat, még jobban ismerjék a 

magyar kortárs szerzőket, a nagyobb irodalmi díjakat és díjazottakat, mivel ez elengedhetetlen 

a megfelelő tájékoztatáshoz.  

Ebben az évben is próbáljuk bevonzani a fiatalabb korosztályt. Az a tapasztalatunk, hogy pár 

kivételtől eltekintve, kizárólag az iskola szervezésében látogatnak el rendezvényeinkre. Ennek 

érdekében 2021-ben ingyenes beiratkozást biztosítunk a középiskolás korosztálynak, hogy az 

online oktatáshoz nagyobb segítséget tudjunk nyújtani, egyúttal népszerűsítve magunkat is.  

Könyvbeszerzésnél folyamatosan figyelembe vesszük az olvasói igényeket, felmérjük, hogy 

egy adott könyvből hány darabra van szükség ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen, termé-

szetesen gyűjtőkörünknek megfelelően alakítjuk állományunkat. A beszerzés abba az irányba 

tendálódik, hogy egy-egy közkedvelt szerzőtől több példányt vásárolunk és ismeretlenebb 

szerzőktől inkább nem, mivel az ismertebb, sikerkönyves szerzőket, magyart és külföldit 

egyaránt, nagyon sokan keresik, viszont a zárva tartás alatt böngészni, nézelődni, beleolvas-

gatva válogatni nem lehetséges.  

Az állomány alakítása részeként továbbra is fontos szerep jut a selejtezésnek, apasztásnak. Az 

elhasználódott és elavult könyvek kivonásra kerülnek és olvasóink számára kedvező áron 

vagy ingyenesen hozzáférhetővé tesszük.  

Helytörténeti részlegünkben tovább folytatjuk a digitalizálási tevékenységet. Célunk, hogy 

minél több ritka, régi dokumentum megtekinthető legyen elektronikus formában. A Bródy 

Sándor Megyei Könyvtár digitalizáló pályázata a 2. szakasszal folytatódik. 

Továbbra is igyekszünk a könyveket saját eszközeinkkel javítani, ragasztani, felújítani. Foly-

tatjuk a visszahozott könyvek ózongenerátorral történő fertőtlenítését, hogy olvasóink garan-

táltan vírusmentes dokumentumokat vihessenek haza a könyvtárból. 

 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

 

 

Sajnos a vírushelyzet miatt nem tudunk előre tervezni a rendezvényekkel és kiállításokkal 

kapcsolatban, mint ahogy eddig mindig tettük. Amint lehetőség nyílik rá, azonnal elkezdjük 
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szervezni a programokat, bemutatókat, előadásokat. A tavalyi év mintájára valószínűleg egyre 

több rendezvényt fogunk a szabadban tartani. Reményeink szerint április 11-én már megtart-

hatjuk az első nagyszabású szabadtéri programunkat, a hagyománnyá váló Vers-teret, mely 

2020-ban csak online módon tudott megvalósulni. Az előző év mintájára tavasszal és nyáron a 

szabadban biztonságosabban tudjuk megtartani a programokat, itt a távolságtartás sem jelent 

gondot. Író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, előadásokat tervezünk, hiszen az előző 

évről is maradtak megvalósítatlan elképzeléseink.  

Ebben az évben is folytatjuk a hatalmas sikert aratott „Könyvtár a játszótereken” programso-

rozatot. A gyermekkönyvtár bekapcsolódásával még több játszótérre szeretnénk eljutni, mesé-

lős, zenés, játékos gyerekprogramokkal.  

Továbbra is lehetőséget biztosítunk helyi alkotóknak, tehetségeknek, művészeknek, hogy ki-

állítsák nálunk munkáikat, ezáltal nagyobb ismertségre tegyenek szert. 

A Fiókkönyvtárban és a Központi Könyvtárban is folytatódik az „Okos nagyi klub”, ahol 

alapvető számítástechnikai ismereteket és internethasználatot sajátíthatnak el a résztvevők.  

A gyerekkönyvtár célja, hogy minél több gyerek látogasson el a könyvtárba akár csoporttal 

akár szülővel. Az olvasók „toborzásának” leghatékonyabb módja a könyvtári rendezvények, 

foglalkozások, ezért az előző évek hagyományait és rendezvényeit a jövőben is szeretnénk 

folytatni, mihelyt lehetőség lesz rá. Szeretnénk a könyvtári foglalkozásainkról összeállítani 

egy kiadványt, melyet eljuttatnánk az óvodáknak, iskoláknak, hogy lássák, milyen foglalkozá-

si lehetőségek vannak a könyvtárban. Évek óta nagy nehézséget okoz a tizenévesek megtartá-

sa, a figyelmük felkeltése. Szeretnénk egy olvasó-beszélgető klubot indítani, egy videós 

könyvajánló ötlete is felmerült. 

Szeretnénk kreatív író- és olvasó pályázatot is elindítani. 

A régi hagyományainkat sem kívánjuk megszakítani, megtartanánk a Mesemondó versenyt. 

Ha tavasszal még a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tudjuk megszervezni, akkor 

áttesszük őszre, a Népmese napjához kapcsolódva. 

További, megszokott programjainkat is folytatjuk: a Szünidei foglalkoztatót, Óvodások hetét, 

Hétvégi fabrikát, családi mesedélutánt, kicsit más formában az előző évekhez képest.  

A zenei részleg is készül csoportos foglalkozásokra, amennyiben a járványügyi helyzet a ké-

sőbbiekben ezt lehetővé teszi. Fontosnak érezzük zenei kultúránk közvetítését az óvodás- is-

kolás és felnőtt korosztálynak.   

A Fiókkönyvtár célul tűzte ki az olvasás és könyvtárhasználat népszerűsítését már a 0 éves 

kortól, ezt szolgálja a Babaolvasó klub, amely eddig is népszerű volt a lakótelep kisgyerme-

kes szülői körében. Az óvodás- iskolás gyerekeknek olvasás- népszerűsítő, tanulást segítő 

tevékenységeket tervez „Az én könyvtáram” program tapasztalatainak és köznevelést támoga-

tó mintaprogramjainak felhasználásával. 

A digitális írástudás fejlesztése és segítése elsősorban az időskorúak körében az Okos nagyi 

program folytatásával és személyes digitális segítségnyújtással valósul meg.  

A lakótelepen fontos a kisközösségek eredményes működtetése, igények alapján újak beindí-

tása, valamint további együttműködések kialakítása a városrész intézményeivel (óvodák, isko-

lák, idősek napközije, értelmi fogyatékosok napközije).  



7 

7. Minőségirányítás  

 

 

Tovább dolgozunk a Minősített könyvtár cím eléréséért, ami sok plusz munkát és rengeteg 

dokumentációt kíván. Az előző években már végeztünk elégedettségméréseket és önértéke-

lést, így az új méréseknél lesz viszonyítási alapunk. Elkészültek a szabályzatok, elemzések, 

fokozatosan készülnek a folyamatleírások. Az év elején készül az új stratégiai terv, jövőkép és 

küldetésnyilatkozat. További feladataink az év első felében: dolgozói-, olvasói- és partneri 

elégedettségmérés és ezek kiértékelése, a könyvtári munkafolyamatok kockázatértékelésének 

elkészítése, az eddigi méréseknél felmerülő hiányosságok pótlása, hiányzó tervek elkészítése. 

Tavasszal megismételjük az intézményi önértékelést, és terveink szerint beadjuk pályázatun-

kat a rangos címre.  

A Bródy Sándor Megyei Könyvtártól szakmai segítséget kapunk, de a pályázat sikeressége 

érdekében nagy szükség lenne egy szakértő segítségére. Ezt költségvetésbe is beterveztük. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok  

 

 

Helytörténeti részlegünk kapcsán továbbra is részt veszünk az Eszterházy Károly Egyetem 

Régiótörténeti Szakmai Fórum konferenciáin, 2021-ben a közigazgatás története a központi 

téma, kutatások, kiadványok készülnek.  

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, folytatódnak a Helyi Históriák, valamint a kör-

nyezetvédelmet és az egészséget érintő előadások.  

Reményeink szerint ősszel a Helytörténeti vetélkedőre is sor kerülhet, mely hagyományosan 

az általános-  és középiskolák diákjai számára kerül meghirdetésre.  

A Bugát jegyzet-napló regesztázási és fordítási munkálatai folytatódnak (CLLD pályázat se-

gítségével), terveink szerint ebben az évben előkészítjük a kézirat válogatott részeinek kiadá-

sát.  

Tervezzük Berze Nagy János - Gyöngyöshöz kötődő - fiatalkori munkásságáról szóló könyv 

kiadását is. 

Kiadványinkhoz kapcsolódóan tudományos - ismeretterjesztő előadások megrendezésére is 

sor kerül. 

Múzeumi gyűjteményeink nem kötődnek szorosan a könyvtári tevékenységeinkhez, de kiad-

ványaink sorát bővíti az Éremtári füzetek sorozat, melynek újabb darabját is tervezzük megje-

lentetni. Herman Lipót életének és alkotásainak bemutatását egy NKA pályázat megvalósítá-

sának részeként kívánjuk elérni. A virtuális kiállítás lehetővé teszi majd az iskolák számára a 

képzőművészet és művészettörténet oktatásának gazdagabbá tételét. Ennek érdekében a pá-

lyázati megvalósításba bevontuk a Dobó István Vármúzeum művészettörténészét, H. Szilasi 

Ágotát és gimnáziumunk művésztanárát, Madaras Lászlót. 
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9. Partnerségi együttműködések  

 

 

Meglévő partnerkapcsolatainknál írásos együttműködési megállapodást kötünk, ahol eddig ez 

még nem történt meg. A város intézményeivel, civil szervezeteivel törekszünk a minél széle-

sebb körű együttműködésre.  

Kapcsolatainkat felhasználva kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A jól bevált együttmű-

ködési gyakorlatok mellett még sok kiaknázatlan lehetőség van, ezek megvalósítására törek-

szünk.  

A város óvodáival, iskoláival a gyermekkönyvtár igen jó kapcsolatokat ápol, de a személyes 

kapcsolattartás erősítésével ez még tovább javítható.  

A helyi múzeummal, művelődési házzal és a Líra könyvesbolttal írásos megállapodásban rög-

zíthetnénk a jelenleg is működő együttműködés formáit.  

Szakmai kapcsolataink közt a megyei könyvtár a legfontosabb, de szélesíteni kívánjuk a part-

nerséget a SZIE helyi campusának könyvtárával és a környékbeli könyvtárakkal. Az országos 

szakmai szervezetekben (MKE, IKSZ) tagok vagyunk, a lehetőségeket minél jobban ki kell 

használnunk.  

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

 

 

Reklám - marketing tevékenységünk erősítésével, célirányosabbá tételével szélesebb rétegben 

kívánjuk terjeszteni szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, és több együttműködő partnert kí-

vánunk bevonni ezek megvalósításába. Célunk, hogy a lehető legtöbb potenciális felhasználó-

hoz eljusson a mondanivalónk. 

A helyi televízióban, rádióban, elektronikus és nyomtatott helyi és megyei sajtóban eddig is 

kellő gyakorisággal jelen voltunk, és ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. 

A Facebook-on, Instagramon továbbra is aktívak leszünk, és a Könyvtári Hírmondó adásai is 

folytatódnak. Youtube és Flickr csatornáinkon rendezvényeinket rögzítjük a későbbi megte-

kinthetőség érdekében. 

Honlapunkat csinosítjuk, hiszen az érdeklődők innen tájékozódnak programjainkról, könyv-

ajánlókat olvashatnak, kereshetnek a katalógusban és kölcsönzési időt tudnak hosszabbítani. 

Kép és filmarchívumaink időközönkénti válogatásaival gazdagítjuk marketing tevékenysé-

günket. 

Tervezzük új honlap elkészítését, amely reményeink szerint tartalmasabb, informatívabb, 

szebb és használhatóbb lesz. 

A partnerség jegyében próbálunk kapcsolatokat kiépíteni a környező települések intézménye-

inek és önkormányzatainak honlapjain történő megjelenésünk érdekében. 

Nem szüntetjük meg a papír alapú plakátok, szórólapok, meghívók használatát, hiszen nem 

mindenki tájékozódik az internetről.  
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11. A koronavírus-járvány okozta változásokról  

 

 

2020-ban igyekeztünk a megváltozott helyzethez alkalmazkodó szolgáltatásokkal jelentkezni. 

Ezeket ebben az évben is fenntartjuk, a tapasztalatok alapján tovább szélesítjük. 

A beszámolóban és az ez évi tervben szereplő járvány okozta változások megfogalmazásra 

kerültek. Ebben a vonatkozásban továbbra is az országos és helyi rendeletek értelmében nagy 

gondossággal eljárva cselekszünk. Az intézkedések – mint eddig is – igazgatói utasítás formá-

jában kerülnek kihirdetésre.  

Ugyanakkor bízunk abban, hogy a 2021-es év minden tekintetben jobb lesz, mint az előző, és 

a hagyományos módon, maszk és félelem nélkül, vidáman és felszabadultan folytatódhat a 

kölcsönzés, a rendezvények, és az olvasó-könyvtáros között lévő közvetlen kapcsolat. Hiszen 

mint tudjuk: könyvtáros nélkül nincs olvasó, olvasó nélkül pedig nincs könyvtáros.   

  

 


