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1. A tervezet célja

A községi és iskolai könyvtár stratégiai tervezetének megfogalmazásakor figyelembe
vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület 2010-2015 közötti időszakra
meghatározott országos stratégiai tervét, és az iskolai könyvtárak működésére vonatkozó
jogszabályi hátteret. A tervezet megfogalmazását indokolja a könyvtár társadalmi
környezetének állandó változása, az információs és kommunikációs technológia gyors
fejlődése, a hagyományos könyvtári tevékenység megújítása mind eszközeiben, mind pedig
módszereiben. Mindez szükségessé teszi az új szolgáltatási formák keresését és bevezetését, a
könyvtár hosszú távú célkitűzéseinek és szándékainak rögzítését, az ezek megvalósításához
szükséges források számbavételét.
2. Helyzetelemzés – SWOT-analízis

Erősség

Gyengeség

· Nyilvános könyvtári és iskolai könyvtári

· Költségvetési háttér bizonytalansága.

feladatok együttes ellátása.
· Összevont intézményi (művelődési ház
/óvodapedagógiai) háttér.
· Felújított épület, ideális, földszinti
elhelyezkedés.
· Akadálymentesítés.
· IKT technológia megújítása uniós pályázati
forrás felhasználásával.
· A közkönyvtári és iskolai feladatok
ellátásához szükséges stabil gyűjteményi

· Használói elégedettség mérés hiánya.
· Rum községre vonatkozó helyismereti
dokumentumok hiányossága.
· Korlátozott költségvetési források miatt a
kézikönyvtári állományrész folyamatos
cseréjének megoldatlansága.
· Gyűjtemény teljes körűen nem feltárt a
könyvtári integrált rendszerben.
· Helyi középiskola diákjai kevésbé
látogatják.

háttér.
· Új típusú dokumentumok gyűjteményi
jelenléte és kölcsönzése.
· A szórakoztató irodalom széleskörű
kínálata a Berzsenyi Dániel Könyvtár
térségi szolgáltatási rendszerének
támogatásával.
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· Internethasználat, egyéb technikai
szolgáltatások igénybevételének biztosítása
· Szakképzett személyzet.
· Felhasználóképzések szervezése.
· Programok különböző korosztályok
számára.
· Felsőoktatási gyakorlóhely.
· Iskolai tanórák tartása.
Lehetőség

Veszély – Fenyegetés

· Jól megközelíthető

· Egyre több otthonban internet

· Központi helyen van

hozzáférhetőség

· Jó kapcsolat az intézményekkel

· A település lakosainak érdektelensége

· Partnerség, közös munka a megye

· Növekvő árak

könyvtárai között

· Anyagi lehetőségek szűkülése

· Pályázati lehetőségek

· Az információs rendszer gyors fejlődése

· Kapcsolódás a megyei közös katalógushoz

· Új technikák készségszintű ismerete

· Új célcsoport
· Új szolgáltatások

elmarad
· Adminisztrációs kötelezettségek
növekedése

3. Célok

Átfogó cél:
A 21. század elejének és a helyi igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás nyújtása magas
színvonalon.
Alapvető célok:
a) A szolgáltatások megújítása
b) A könyvtári infrastruktúra fejlesztése
c) Az olvasáskultúra fejlesztése
d) Erőforrások optimalizálása, megteremtése
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a) A szolgáltatások megújítása


a használói igényekre alapozott gyűjteményszervezési politika



a szolgáltatások folyamatos átalakítása a használók igényeinek megfelelően



új

szolgáltatások

bevezetése

a

felhasználói

elvárások

figyelembevételével

(tartalomszolgáltatás, távoli használat, online tájékoztatás, interaktív honlap, stb.)


hatékony információszolgáltatás, az információ elérés lehetőségeinek bővítése,



a közérdekű információszolgáltatások körének bővítése,



a hátrányos helyzetű rétegek felkutatása, segítése, a demokratikus jogállamiság
fejlesztése, az állampolgárok aktivizálása,



hatékony információszolgáltatás,



a helyismereti gyűjtemény kialakítása,



a könyvtárat bemutató anyagok (könyvtárismertetők, honlap, stb.) tartalmi fejlesztése



a felhasználóképzés folyamatossá tétele, a digitális írástudás széleskörű oktatása,



a használói igények felmérése kérdőívek, interjúk segítségével



teljesítménymutatók kidolgozása, beépítése a napi tevékenységbe



egységes könyvtári arculat kialakítása



a könyvtár PR és marketing tevékenységének fokozása

b) A könyvtári infrastruktúra fejlesztése


a könyvtári számítógépes hálózat fejlesztése



a felhasználóképzések technikai hátterének megteremtése



a SZIKLA2 integrált rendszer fejlesztéséhez, az online tartalmak és szolgáltatások
működtetéséhez szükséges programok beszerzése



a közös megyei portál által csatlakozni az országos adatbázisokhoz



a bútorzat korszerűsítése, a könyvtári tér átalakítása a felhasználói csoportok igényei
alapján;

c) Az olvasáskultúra fejlesztése


olvasás népszerűsítő kreatív foglalkozások az óvodás és az általános iskolás korosztály
számára



ismeretszerzési készségek fejlesztése rejtvények, levelezős, online játékok, pályázatok
szervezése által;



könyvtár és internet használaton alapuló készségek fejlesztése
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információszerzés, könyvtárhasználati ismeretek, irodalom oktatása iskolai órák
keretében



vetélkedők, irodalmi rendezvények, mese- és versmondó versenyek, rajzpályázatok,
online szavazások a honlapon rendezésével a hagyományok ápolása, az egyetemes és
magyar kultúra értékeinek közvetítése



könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások, vetélkedők szervezése és
részvétel a megye által szervezetteken is



partnerség társ intézményekkel, könyvtárakkal a gyermekrendezvények kapcsán;



gyermekek ismeretszerzését segítő, helytörténetet bemutató online információs
rendszerek készítése (wikipédia, blog)



a szabadidő hasznos eltöltése, az önmegvalósítás, a csapatszellem erősítése érdekében
kézműves programok, kiállítások lebonyolítása



ifjúsági csoportok, klubok számára motiváló, kényelmes, barátságos információ
gazdag környezet biztosítása;



felnőttek, különböző korosztályok számára internet-használati tanfolyamok az
ismeretszerzés hagyományos és új formáinak megismertetése, elterjesztése



az elektronikus szolgáltatások bemutatása, megismertetése



irodalmi estek, felolvasások, közönségtalálkozók, előadások, ajánlások az olvasás
népszerűsítésére



civil szervezetek, önszerveződő közösségek számára könyvtári háttér biztosítása
közösségteremtő céllal

d) Erőforrások optimalizálása, megteremtése


a könyvtári költségvetési pozíció szinten tartása, reális emelése valamennyi
finanszírozási területen, pl. a dokumentumok beszerzési keretének, szoftverkövetések,
a napi nyitva tartás és személyi feltételek tekintetében egyaránt



a pályázati források felkutatása és a fejlesztések érdekében



szponzorok, mecénások, támogatók felkutatása



sokoldalúság, elhivatottság, változásra hajlandóság, nyitottság, érdekérvényesítés,
kreativitás ösztönzése
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3. Összefoglalás

Cél egy olyan intézmény működtetése, amely


segíti a használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi
szabályozásban,



biztosítja számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést (ODR, Vas Megyei
Könyvtári Portál),



közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, hozzáférést biztosít a
nemzeti kultúra dokumentumaihoz, s teszi mindezt a használó-központúság
szellemében épülettől és nyitva tartási időtől függetlenül,



új módszerekkel és programokkal hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez,



közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segíti az életminőség
javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését,



a dolgozók folyamatos képzésével, továbbképzésével megteremteni azt a tudásbázist,
amellyel mindez lehetővé válik.

Rum, 2015. január 5.

Lénártné Hustiker Erika
könyvtáros
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