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1.1 Bevezető
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és könyvtár stratégiai
tervének elkészítésekor figyelembe vettük a folyamatosan változó új
kihívásokat.
A stratégia terv a jövőalkotás eszköze, célja, hogy az intézmény részére
útmutatást adjon az elkövetkező 5 év célkitűzéseinek rögzítésére, ezek
megvalósításához szükséges anyagi és humán erőforrások számbavételére. A
makrókörnyezetünk és a használói igények folyamatos változása azt kívánja,
hogy vizsgáljuk rendszeresen környezetünket, méréseket, értékeléseket
végezzünk és ezek mentén határozzuk meg feladatainkat, cselekvési
programunkat.
Mottónk: Érted vagyunk! A tudás, élmény, közösség központjaként
településünkön!

1.2 Jövőkép
Az intézmény jelenlegi és jövőbeli szolgáltatásainak mindig a felhasználó
szükségletein kell alapulnia.
Szolgáltatásait barátságos és kellemes környezetben nyújtsa. Biztosítsa, hogy a
munkatársak kellő tapasztalattal és készséggel rendelkezzen ahhoz, hogy bárki
számára segítséget nyújtson az összes létező forrás elérésével.
A tudás forrásaként a társadalmi növekedés, gazdasági fellendülés és egyéni
érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa.
Közösségépítő tevékenységével növeli Kisszállás népességmegtartó erejét.

1.3 Küldetés
A kulturális törvény és azt követő jogszabályoknak megfelelően intézményünk
biztosítja a szakszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítását.
Nyilvános közkönyvtárként működik. A könyvtár fő feladatának tekinti a
használó központúság szellemét, biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést bárki
számára, biztosítja a feltételeket a kultúra egyetemes és nemzeti kincseinek
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megismeréséhez az életfogytig tartó tanuláshoz, önműveléshez a színvonalas
szórakozáshoz.
1.4 Minőségpolitikai nyilatkozat
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár nyilvános
községi könyvtár, települési, információs esélyegyenlőségi színtér.
A könyvtár minőségpolitikai céljai a következők:
- információkhoz való korlátozás nélküli szabad hozzáférés biztosítása
- intézményünk menedzsmentjének a törekvése, hogy a könyvtár
szolgáltatásait és munkafolyamatait úgy szervezze, hogy azok a
könyvtárhasználók mindenkori igényeit magas színvonalon legyenek
képesek kiszolgálni
- fontos számunkra tevékenységünk minőségének egyenletes biztosítása,
folyamatos javítása, fejlesztése
- törekszünk a könyvtári szolgáltatások megfelelő képzettségű
munkatársakkal történő biztosítására
- anyagi lehetőségeinkhez mérten szolgáltatásainkhoz kapcsolódó technikai
és tárgyi eszközöket a mindenkori elvárásoknak megfelelően fejlesztjük
- szolgáltatásaink széleskörű megismertetéséről korszerű marketing és PR
eszközökkel gondoskodunk. Az intézmény vezetése és kollektívája a
minőség iránti felelősségével és elkötelezettségével érvényesíti a
minőségpolitika szempontjait.

2. Helyzetelemzés
2.1 Az Intézmény
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 1999-óta
működik összevont többfunkciós intézményként, a művelődési ház és könyvtár
képez egy szervezeti egységet külön-külön feladatokkal. Az épület, amelyben
helyet kapott egy a XX század végén épült uradalmi épület, melyet az 1972-ben
bővítették színházteremmel, öltözőkkel, tanácskozó teremmel, sokáig csak
művelődési házként működött.
A könyvtárban 1957-óta vannak leltározva saját tulajdonú dokumentumok.
Az intézmény fenntartója a községi önkormányzat.
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2.2 PGTT analízis
Politikai tényezők:
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
működését a jelenleg hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok
határozzák meg.
Az Európai Unió különös hangsúlyt fektet az európai információs
társadalom felépítésére.
Folyamatosan változik a hazai és az uniós támogatási rendszer.
Gazdasági tényezők:
Intézményünk állapota, költségvetése, vállalt feladatainak teljesítése a
fenntartó gazdasági helyzetétől függ.
A folyamatos áremelkedést nem mindig követi a költségvetés.
A pályázatok révén elnyerhető anyagi források által lehetővé válik
állománygyarapítás bővítése, rendezvények szervezése, melyek
kiegészíthetik a beszerzési költségek keretét.
Az új technológiák alkalmazása, az információk helyes felhasználása és
szolgáltatása a munkatársak folyamatos szakmai továbbképzését igényli,
amely jelentős költségekkel jár.
A költséghatékony és energiatudatos működés feltételeinek megteremtése
fontos feladat.
Társadalmi tényezők:
A nehezebb megélhetési viszonyok között élő lakosságnál nagymértékben
felértékelődik a szabadidő mértéke, ezzel párhuzamosan életmódbeli
változásokra is számíthatunk.
A kultúra bizonyos fokig árucikké válik.
Előtérbe kerül a szociális helyzet romlását előidéző problémákkal való
foglalkozás, illetve a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek kielégítése.
Az idegen nyelvek tudásának és tanulásának egyre nagyobb szerepe van
az oktatás, a mindennapi élet területein.
Megjelenik a hazánkba települő, vagy ideiglenesen itt élő lakosság
könyvtári és információs igényeinek kielégítése.
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Az élethosszig tartó tanulás, az átképzés, a továbbtanulás szükségessége
növeli és felértékeli a könyvtárak társadalmi szerepének fontosságát.
A globalizáció folyamatában fontos a különböző kultúrák egymáshoz való
közelítése, egymás értékeinek megismerése. Felértékelődik a helyi
értékek és tényezők szerepe.
Technológiai tényezők:
Folyamatos az információs, digitalizációs és kommunikációs technológia
fejlődése, és ebből adódóan az intézményekre ható fejlesztési kényszer.
A hagyományos, elektronikus és digitális könyvtári dokumentumok
beszerzése, létrehozása, feldolgozása, szolgáltatása a használók felé
folyamatosan korszerűsödik.
Az új technológiák és technikák alkalmazása és használata újszerű
szakmai felkészültséget és rugalmasságot igényel, ezért a technikai
apparátus és a szolgáltató munkatársak folyamatos szakmai
továbbképzése szükséges.
Jogi tényezők:
A mindenkori hatályos jogszabályok irányítják a könyvtári rendszer
működését. A feladatellátási és végrehajtási rendeletek mentén a
jogszerűség és törvényesség állandó követelmény. A jogszabályi
változásokat figyelni és kezelni kell folyamatosan. A szükséges
változtatásoknak, módosításoknak megfelelően kell szakmai feladatainkat
meghatározni és ellátni.

2.3 SWOT elemzés
Belső környezet:
Erősségek
- Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár a
nyilvános könyvtári ellátási rendszer része
- többfunkciós kulturális tevékenységet végez (művelődési ház,
könyvtár)
- gyűjtőkörét a felhasználói igényekhez igazítja
- kreatív, szakképzett munkatársakkal rendelkezik
- központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást
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- a községi önkormányzat biztosítja az intézmény fenntartását
- folyamatosan gyarapítja dokumentum állományát
- könyvtári honlappal és facebook oldallal rendelkezik
- jól működő belső kommunikáció
- empátia a látogatók irányába
- tiszta belső környezet
- a kultúra, irodalom, olvasás népszerűsítését szolgálják, rendezvényei
Gyengeségek
- az intézmény életében még nagyobb figyelmet kell fordítani a
marketingre
- technikai eszközei bővítésre szorulnak
- a raktári elhelyezés kicsi
- rendezvényekhez pályázati pénzek szükségesek, melyek esetlegesek
- fűtése és nyári hűtése korszerűtlen illetve nem megoldott
Külső környezet:
Lehetőségek
- szép környezetben, bárki által megközelíthető
- az ideiglenes mozgáskorlátozott feljáró helyett, rehabilitációs mérnök
által megtervezett biztonságos feljáró építése
- új célcsoportok megkeresése
- új szolgáltatások bevezetése
- folyamatos továbbképzések a munkatársak részére
- új finanszírozási források felkutatása
- az oktatás és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése
- szakmai kapcsolatok ápolása, tapasztalatcsere
- belső színterek felújítása
- helytörténeti dokumentumok digitalizálása
- minőségbiztosítási rendszer követelményeinek alkalmazása
- partnerkapcsolatok erősítése
- változások, új igények követése
Veszélyek
- az ideiglenes mozgáskorlátozott feljáró nem biztonságos
- működési költségek emelkedése
- költségvetési megszorítások
- központi támogatások csökkenése
- információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya
- lakosság létszámának csökkenése
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- felhasználói igények olyan mértékű változása, melyet nem tudunk
követni
- munkatársak társadalmi és anyagi megbecsülése
- időhiány az új technológiák és rendszerek készségszintű elsajátítására

3. Stratégia kialakítása
3.1 Átfogó célok:
A könyvtári gyűjtemény ismertségének növelése. Szolgáltatásaink minőségi
színvonalának megtartása, emelése. Marketing szemlélet kialakítása,
alkalmazása. Esélyegyenlőség biztosítása. Használó központúság. Az egész
életen át tartó tanulás támogatása. Olvasáskultúra és digitális írástudás
fejlesztése.
Szolgáltatásaink elektronikus bővítése és elérhetősége otthonról is. A
minőségfejlesztés, minőségbiztosítás szemléletének és eszközeinek bevezetése.
Intézményünk infrastruktúrájának fejlesztése (korszerű környezet kialakítása).
Pályázati lehetőségek keresése, maximális kihasználása.
3.2 Kulcsterületek:
1.Cél: Infrastruktúra – épületüzemeltetés, fenntartás
A fenntartóval együttműködve kialakítani az épület biztonságos és gazdaságos
működtetését. Zöld könyvtárnak megfelelő működés kialakítása.
Beavatkozás:
Pontos helyzetkép a fenntartó felé az intézmény infrastruktúrájával
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban. Energia, víz, fűtés és
eszköztakarékos üzemeltetés. Szelektív hulladékgyűjtés. Rendezvények
szervezése a környezettudatosság jegyében.
2.Cél: Használó központúság
A könyvtár szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson minden
nyilvánosságra került információhoz és dokumentumhoz, hogy ezzel

8

hozzájáruljon az állampolgárok életminőségének javításához. A könyvtárat
rendszeresen használó olvasók számának megtartása és növelése.
Beavatkozás: látogatói igényeknek megfelelő állománybővítés, a legkedvezőbb
áron, hatékony információszolgáltatás, tervszerű állományapasztás, informális
és nem formális képzésekkel támogatjuk az élethosszig való tanulást, különösen
a digitális kompetenciák fejlesztését. Törekszünk a funkcionális
akadálymentesítés megvalósítására, a digitális közigazgatás szolgáltatási
struktúra és folyamat szolgáltatásaihoz való hozzáférés bárki számára, használó
központú korszerű minőségi szolgáltatások, információ elérés lehetőségének
bővítése, szolgáltatások otthonról történő elérésének biztosítása. Intézményi
program kínálat bővítése minden korosztály számára, belső terek folyamatos
felújítása, baba-barát, család barát környezet kialakítása. Saját és más
könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése, digitális tartalmakhoz való hozzáférés
növelése.
3.Cél: Gyűjteményszervezés
A használók igényein és szükségletein, valamint könyvtárhasználói felmérések
eredményein alapuló tervezett állományfejlesztés, különös tekintettel a
helytörténeti vonatkozású dokumentumokra.
Beavatkozás:
Beszerzéseknél a legköltséghatékonyabb választása, legjobb források
kihasználása. Az állomány folyamatos népszerűsítése megismertetése, online
felületeken is. Az olvasói igényekhez való kialakítása. A beszerzés és apasztás
egyensúlyba tartása az aktív hasznosulás érdekében. A Textlib integrált
könyvtári rendszer fejlesztéseinek nyomon követése. E-dokumentumok
beszerzése és szolgáltatási rendjének kialakítása. Helytörténeti vonatkozású
dokumentumok beszerzése. Halasi Tükörben és Petőfi Népe újságban megjelent
helyi vonatkozású cikkek digitalizálása, honlapon elérhetővé tétele a
Helytörténeti adatbázisban.
4.Cél: Szolgáltatásfejlesztés
Szolgáltató attitűd megerősítése. Igazodjon a kor kihívásaihoz, korszerű
versenyképes, társadalmi változásokra reagáló, felhasználó-központú
szolgáltatások bevezetésével, a használókkal történő folyamatos kapcsolattartás
felhasználásával. Olvasásnépszerűsítés, olvasáskultúra fejlesztése, oktatást
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támogató szerepének növelése. Esélyegyenlőség biztosítása. A hagyományos és
digitális könyvtári szolgáltatások integrációjával. Digitális írástudás fejlesztése.
Beavatkozás:
Csatlakozás országos olvasásnépszerűsítő programokhoz, helyi programok
kidolgozásával is. Az olvasási és információkereső kompetenciák fejlesztése
óvodai és iskolai csoportok számára pl. Énekes óvoda, élményszerű
könyvtárhasználati órák. Jó gyakorlatok gyűjtése. Új felhasználók igényeire
épülő szolgáltatások kialakítása pl. e-könyv kölcsönzés, makerspace, robotika),
Élethosszig tartó tanulás segítése külön gyűjteménnyel, szolgáltatásokkal, mint
az oktatás, képzés egyéni fejlődés eszköze.
Hátrányos helyzetűek bevonni és biztosítani számukra is szolgáltatásainkat, pl
hangoskönyvek, nagyítók, akadálymentesítés.
Digitális eszközpark fejlesztése. Informatikai fejlesztések a rendszer folyamatos
és megbízható működtetése érdekében. Digitális labor kialakítása. Pályázatok
folyamatos nyomon követése.
5. Cél: Partnerség, együttműködés
Első helyen a fenntartóval történő együttműködés áll, melynek keretében
kapcsolódjon szervesen a hosszú távú településfejlesztési elképzelésekhez, a
könyvtár őrizze és erősítse meg a településen közkönyvtári szerepét.
A település más intézményeivel való jó együttműködés így a nevelési, oktatási,
egészségügyi, szociális intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal,
piaci szereplőkkel szakmai szervezetekkel kapcsolattartás, tapasztalatcsere a
könyvtár, kultúra, múzeumi, levéltári területen.
Beavatkozás:
Együttműködés a fenntartóval a település többi intézményével, civil
szervezetekkel. Partnet adatbázis frissítése. Szakmai kapcsolatok ápolása a
könyvtári rendszer intézményeivel, részvétel országos, megyei szakmai
szervezetekben.
6.Cél: Közösségépítés
Könyvtárunk, számára kiemelkedő cél, hogy közösségi térként funkcionáljon.
Váljon a helyi közösségi élet aktív szereplőjévé, mint a kultúra, művelődés és
közösségi találkozások társadalmi színtere. Legyen a gazdasági fejlődés
nélkülözhetetlen motorja.
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Beavatkozás:
Közös rendezvényeket valósítunk meg más intézményekkel, civil
szervezeteket így részt vállalva a településen zajló rendezvényeken.
Klubokat, civil szervezeteket fogadunk be, részükre termeket,
infrastruktúrát biztosítunk. Vetélkedőket, versenyeket, előadókat
szervezünk csoportok részére. Barátságos, felhasználói igényekhez
alkalmazkodó tereket alakítunk ki. Az idősebbeknek kényelmes,
akadálymentes környezetet a fiataloknak inspiráló, érdekes sarkokat
igyekszünk kialakítani.
7. Cél: Minőségpolitika
Minőségirányítást, minőségbiztosítást vezetünk be és alkalmazunk
munkánk, szolgáltatásaink színvonalának fejlesztése, megtartása és
folyamatos megújítása céljából. Tervezett, ellenőrzött és dokumentált
minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. Minősített könyvtárrá
válás a célunk.
Beavatkozás:
A
minőségirányítás
dokumentumait
kidolgozzuk.
Méréseket,
önértékeléseket végzünk, folyamatosan felülvizsgáljuk és ellenőrizzük a
folyamatokat. Látogatói igények mérése, elemzése, értékelése alapján a
szolgáltatások alakítása hatékony közönségkapcsolat kiépítése.
8. Cél: Emberi erőforrás
Rugalmas, használói igényekre reagáló szervezet kialakítása. Munkatársak
szakmai fejlődésének fejlesztése, képzett a motivált szakemberek
biztosításával hatékony szolgáltatások kialakítása. Intézményen belüli
folyamatok, rendszerek javítása, fejlesztése.
Beavatkozás:
Továbbképzési terv készítése. Konferenciákon, workshopokon való
részvétel támogatása, továbbképzéseket követően tudásmegosztás a
munkatársakkal. Létszámgazdálkodással kapcsolatban a fenntartó
érzékenyítése. Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása. Hazai és
nemzetközi könyvtáros szakirodalom figyelemmel kísérése. Dolgozók
motiválása erkölcsi (Szakmai kitüntető díj) és a lehetőségek erejéig anyagi
megbecsüléssel.
9. Cél: PR – marketing
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Aktív külső kommunikáció. Könyvtárhasználók körének szélesítése a rendszeres
használók számának növelése. A könyvtár és a könyvtárosok pozitív társadalmi
szerepének erősítése a településen és a médiában.
Beavatkozások:
Érintettekkel való kommunikáció erősítése velük való kapcsolat erősítése.
Brandépítés, lobbitevékenység. A könyvtár láthatóbbá tétele a lakosság számára.
10. Cél: Fenntarthatóság
A könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak, infrastruktúrájának megőrzése,
fejlesztése, fenntartása. Költséghatékony könyvtár működtetése.
Beavatkozás:
Működőképesség megőrzése, humán erőforrás biztosítása. Az épület felújítása,
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, fenntartói és pályázati forrásokból.
Eredményes pályázati tevékenység megtartása, pályázati források kihasználása.

Összegzés:
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2021 – 2025
közötti stratégiai terve korszerű szemléletben, újszerű szolgáltatásokkal
igyekszik Kisszállás település nélkülözhetetlen kulturális motorja lenni.
Szolgáltatásaival az élethosszig tartó tanulás, képzés, fejlődés eszköze lenni az
esélyegyenlőség figyelembe vételével. Hozzájárulva Kisszállás
népességmegtartó erejének növeléséhez.

Kisszállás, 2021. február. 3.

…………………………………………..
Bundula Melinda
Intézmény vezető
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