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Jövőkép 
 
A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a 
gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A gyöngyösi Vachott 
Sándor Városi Könyvtár közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára 
időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű 
gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz. Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák 
fejlesztését, és közösségépítő tevékenységével növeli a társadalmi kohéziót.  
Célunk, hogy könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs 
központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a 
város dolgozó szobájává váljon.  
 

 
* 
 

 
Könyvtárunk az alábbi központilag megjelölt átfogó célok megvalósulásában kíván aktív 
szerepet vállalni: 
 

I. A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése 
 

II. A könyvtári rendszer hosszútávú működésrendszerének fenntartása és 
innovatív fejlesztése 

 
III. Korszerű, felhasználó-központú versenyképes országos könyvtári szoláltatások 

fejlesztése, széleskörű jogszerű elektronikus hozzáférés biztosítása 
 

IV. A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása 
 
 
 

* 
 

 
A könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozás társadalmi színtere, 
váljon a társadalom életének aktív szereplőjévé. 

 
1. A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, 

kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz.  
- Integrált könyvtári rendszer: a Corvina használata 



- Központi adatbázisok hozzáférhetősége 
- Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásainak igénybevétele 
 

2. Internetszolgáltatások használata, a könyvtárat népszerűsítő rendezvények tartása. 
- Nyilvános internethasználat 
- Könyvbemutatók 
- Irodalmat és más tudományterületeket népszerűsítő, ismeretterjesztő 

rendezvények  
- Gyermekfoglalkozások 
- Közösségeket megmozgató versenyek, vetélkedők 
- Kiállítások 
- Központi és városi rendezvényeken való megjelenés 
 

3. A könyvtár a használat-központúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitva 
tartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz és adatokhoz, 
valamint a könyvtári szoláltatások jelentős részéhez.  
- Információs infrastruktúra fejlesztése 
- Web-alapú szolgáltatások fejlesztése 
 

4. A könyvtár vállaljon vezető szerepet az olvasáskultúra fejlesztésében és 
népszerűsítésében, és működjön együtt az oktatási, kulturális, szociális és 
egészségügyi intézményekkel, a családokkal, civil szervezetekkel valamint a piaci 
szereplőkkel.  
- Állandó kapcsolat az oktatási intézményekkel 
- a Mátra Múzeummal, az Egyházi Kincstárral 
- a Kolping Kulturális Központtal, a Mátra Honvéd Kaszinóval 
- Gyöngyös Város Baráti Körével, egyéb kulturális és civil szervezetekkel 
- a Könyvesboltokkal  
- a Bugát Pál Kórházzal, és más szociális és egészségügy intézményekkel 

 
5. A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az 

életminőség javítását, a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés váljon az 
élethosszig tartó tanulás eszközévé. Az egyének versenyképességének növelésével 
váljon a gazdasági fejlődés nélkülözhetetlen motorjává.  
- Partnerség az érintett szervezetekkel. 
- Közhasznú információk és online kormányzati szolgáltatások elérésének 

biztosítása. 
- Internetes tanfolyamok szervezése és lebonyolítása. 
- A kulturális turizmusba való bekapcsolódás információszolgáltatóként, különösen 

a helyismereti információk szétsugárzása érdekében. 
 
6. A könyvtár vállaljon szerepet az esélyegyenlőség megvalósításában, hogy a 

társadalom minden tagja egyformán hozzáférhessen a szolgáltatásaihoz.  
- Megközelíthetőség és akadálymentes közlekedés biztosítása. 
- A vakok,gyengénlátók és halláskárosultak speciális eszközökkel való kiszolgálása. 

 



7. A könyvtár vegyen részt a határon túli magyarság információs és kulturális 
ellátásában.  
- Már nem használt eszközök és fölöspéldánnyá vált dokumentumok civil 

szervezetek segítségével történő határon túlra való eljuttatása. 
 
 
Biztosítani kell a könyvtári rendszer működésének fenntartását és innovatív 
fejlesztését. 
 
1. A könyvtár birtokában lévő – főleg helytörténeti tárgyú – tudásvagyon digitalizálása, 

archiválása, metaadatokkal történő ellátása, biztonságos tárolása a központi 
adatbázisokba történő folyamatos és majdani feltöltése érdekében.  
- Helyi könyvritkaságok, fotók, képeslapok, szórólapok és egyéb nyomtatványok, 

helyi folyóiratok.  
 
2. Növelni kell az országos könyvtári szolgáltatások igénybevételét, és egyben lehetővé 

kell tenni, hogy a helyi szolgáltatások szervesen illeszkedjenek az országos 
rendszerekhez. 
- ODR, MOKKA, EPA, NAVA, Digitális Képkönyvtár (OSZK) 
- A könyvtár által használt Corvina integrált rendszer lehetővé teszi szolgáltatásaink 

az országos rendszerekhez való illeszkedést. 
 

3. A könyvtár céljai között szerepel a MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR cím elnyerése a könyvtári 
szolgáltatások megbízható, magas minősítésének biztosítása érdekében. 

 
 
Részvétel a korszerű, felhasználó-központú, versenyképes országos könyvtári 
szolgáltatások használatában, biztosítva a jogszerű elektronikus hozzáférést. 
 
1. Rendszerszerű együttműködés kialakítása más közgyűjteményekkel, közművelődési 

intézményekkel, piaci szereplőkkel – kiadókkal, tartalomgazdákkal és más potenciális 
partnerekkel. 

 
2. Támogatva az e-kultúra terjedését, számítógépes és internetes tanfolyamok, 

ismertközlő előadások megtartása. 
 

3. Elérhetővé kell tenni a külföldi adatbázisok hozzáférhetőségét ugyanúgy, mint a 
hálózatba kapcsolt nyílt hozzáférésű publikációkét. 
 

4. Lehetővé kell tenni a könyvtár adatbázisaihoz való közvetlen elérhetőséget a 
honlapon keresztül. Jelenleg: 
- A könyvtár CD-ROM gyűjteménye 
- Hangfelvételek 
- Népzenei lemezek 
- Kották 
- Képviselőtestületi ülések főbb témái (2003-tól) 

 



 
Biztosítani kell a könyvtáros szaktudás folyamatos megújítását és elismerését 

 
1. Törekedni kell arra, hogy könyvtár dolgozói minden típusú képzésen, szakmai 

előadáson lehetőség szerint részt vegyenek. 
 
2. Ösztönözni kell minden dolgozót arra, hogy a folyamatos önképzése, a szakmai 

ismeretek bővítése belső igénnyé váljon és beépüljön a mindennapi tevékenységbe. 
 

3. Mindez nemcsak a szakmai minőségi munka szintjének emelésére lehet hatással, 
hanem elősegíti a könyvtári és könyvtárosi tevékenység társadalmi presztízsének 
javulását is.  
 

 
* 
 

 
Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet 
felhívni. Fejlesztéseinkkel pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal 
újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni. 
Azt a célt kívánjuk követni, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s 
ezáltal növekedjék a könyvtár és az olvasás népszerűsége, a könyvtár használóinak 
elégedettsége. 
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