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Az Egressy Béni Városi Könyvtár stratégiai terve 

 

Jövőkép 

 

Minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítása minden korosztály számára korszerű 

szolgáltatási formákkal. 

 

Küldetés (Misszió): 

 

A könyvtár a tudás alapú társadalom alapintézménye, az egész életen át tartó tanulás segítője. 

 

Átfogó célok: 

 olvasáskultúra fejlesztése – új módszerek és programok bevezetése 

 digitális írástudás fejlesztése 

 tanulás támogatása 

 életminőség javítása 

 körzetközponti könyvtári szerep erősítése 

 otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások bővítése 

Beavatkozások: 

 az olvasáskultúra fejlesztése és a digitális írástudás fejlesztése érdekében a könyvtár 

meglévő közösségi programjainak bővítése 

o napközis napok szervezése gyermekek részre 

o gyermekfelügyelet biztosítása könyvtárhasználati foglalkozások 

keretében 

o speciális felhasználóképző tanfolyamok szervezése munkanélküliek és 

nyugdíjasok részére a számítógép- és Internet-használat 

megkönnyítésére az életminőség és a versenyképesség javítása 

érdekében 

o fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása 

 az informális és nem formális tanulás támogatására Interneten elérhető bibliográfiai és 

tényadatbázisok létrehozása, a helytörténeti anyag digitalizálása 



 
 
3700 Kazincbarcika 
Rákóczi tér 9. 

 

 
 

 a jelenlegi Kazincbarcikai Kistérség könyvtári szolgáltató helyein folyó könyvtári 

szolgáltatás további javítása és korszerűsítése 

 

Rövid távú célok 

  könyvtárhasználat népszerűsítése, új olvasók nyerése 

 új társadalmi rétegek bevonása 

 fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása (házhoz szállítás megoldása) 

 

Kiemelt kulcsterület 

Tanulás támogatása a könyvtárhasználat népszerűsítésével 

Beavatkozások 

 könyvtárhasználat népszerűsítése, új olvasók nyerése érdekében családi programok 

szervezése 

 új elektronikus szolgáltatások bevezetése – jobban áttekinthető, felhasználóbarát honlap 

létrehozása 

Várható hatások 

 nő az állampolgárok versenyképessége 

 társadalmi integráció növekedése 

 a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők lehetőségei nőnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3700 Kazincbarcika 
Rákóczi tér 9. 

 

 
 

SWOT analízis 

 

Erősség Gyengeség 

Erős infrastruktúrával és képzett 

szakembergárdával rendelkező körzetközponti 

könyvtár jó társadalmi megítéléssel 

 Korszerű szolgáltatási formák (Textlib IKR, 

online katalógus, online hosszabbítás és 

előjegyzés, számítógépes kölcsönzés, 

automatizált munkafolyamatok, Internet 

használat biztosítása, fénymásolás, 

szkennelés, rendezvényszervezés, 

olvasótáborok, gyermekprogramok, szakmai 

napok, helytörténeti és helyismereti munka, 

felhasználóképzés) 

 Használó-központúság 

 Jó társadalmi elismertség 

 Magas fokú használói elégedettség 

 Könyvtárhasználók számának emelkedése 

 Jó szakmai hírnév, országos hírnév 

 Országos szakmai szervezeti tagságok és 

tisztségek betöltése 

Jól működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

Jól kiépített, jól működő kapcsolatrendszer és 

partneri hálózat 

Közösségi programok: 

 Tágas terek kihasználhatósága az épület 

adottságaiból 

 Jó kapcsolat a város és a városkörnyék 

általános iskoláival, középiskolákkal, civil 

szervezetekkel 

 Rendszeres szakmai programok szervezése 

 Pályázati tevékenység – 100% 

 Raktározásra külső épület 

 Könyvtár felirat nincs az épületen 

 Eligazító táblák nincsenek a városban 

 Nehezen bevonható új társadalmi csoportok 

 Helytörténeti kapcsolódási pontok hiánya 

 

Lehetőség Veszély 

Pályázatok kihasználása a továbbképzés céljából 

Egyéb pályázati források bevonása 

Gazdasági válság 

Közigazgatási átszervezés 

Iskolák, óvodák bezárása 

Önkormányzatok forráshiányos költségvetése 

Munkanélküliség 

Számítástechnikai berendezések gyors amortizációja 

 

 

Hosszú távú stratégiai cél 

A 2014. évben felújított épületbe történő költözés után megtartani és erősíteni a könyvtár pozícióját a 

város kulturális életében, növelni az országos hírnevet, képezni a dolgozókat. 


