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STRATÉGIAI TERV 
 

 

A stratégiai tervezés célja 
 

 

Napjainkban szélesedik azoknak a köre, akik a könyvtárakat, mint korszerű 

információforrásokat értelmezik, a könyvtár ma már több mint a kölcsönözhető 

könyvek háza. 

A könyvtárak jövőképe és stratégiája mutatja meg a hosszú távú célt, az 

elérendő állapotot. 

 Ma már minden könyvtárnak rendelkeznie kell stratégiával, így a sikeresség 

zálogát nemcsak a stratégia meglétében, hanem kialakításának folyamatában, 

közvetítésében és a stratégiai szemlélet elterjedésében kell keresni. 

 A XXI. Század könyvtára nem létezhet anélkül, hogy pontos képe lenne a 

használói köréről, az ezen belüli csoportokról, szokásaikról, igényeikről. 

A jövő kihívásai mindenképpen abba az irányba mutatnak, hogy a használók 

érdekeit messzemenően figyelembe kell venni, a versenyszellem nem kerülheti 

el a könyvtárakat sem. 

A könyvtárak működését egyre több tényező befolyásolja, a szakmai 

változásokon kívül az az intézménynek alkalmazkodnia kell a társadalom, a 

gazdaság és a technikai környezet változásaihoz is. Ebben a folyamatosan 

változó helyzetben a könyvtárnak olyan válaszokat kell adnia a környezet 

kihívásaira, amely elősegíti az intézmény céljainak megvalósítását. Ennek a 

munkának az egyik eszköze a stratégia terv elkészítése, amely lehetőséget ad 

arra, hogy a külső változások figyelembevételével és a saját lehetőségeivel 

számolva, a könyvtár megfeleljen a vele szemben támasztott igényeknek, 

valamint megvalósíthassa küldetését.  

 

A könyvtár bemutatása 

 

Izsák Kiskőrös és Kecskemét között félúton található kisváros. 

A rendszerváltozás utáni másfél évtized átformálta a település gazdaságát és 

arculatát. A túlnyomórészt parlagként visszakapott földeken ma már kevésbé 

jelentős a gazdálkodás, szaporodik viszont az ipari és szolgáltató jellegű 

munkahelyek száma. 

 

mailto:k9113@koznet.hu


A település arculata és infrastrukturális ellátottsága is komoly fejlődésnek indult. 

Ma már a mezőgazdaság mellett vállalkozások sora szolgálja az izsákiak 

megélhetését. 

Izsák történetének egyik legfontosabb állomása 1997, amikor visszakapja városi 

rangját. 

Ennek megfelelően központi közigazgatási szerepet is vállal: okmányirodát 

működtet, és a környező települések igazgatásrendszeri feladatait is ellátja.  

A még nagyközségi -ma más városi- könyvtár Szily Kálmán nevét születésének 

150. évfordulójára vette fel. Könyvtárunk névadója Izsákon született 1836-ban, 

Szily Kálmán természettudós, a Magyar Tudományos Akadémia titkára. 

Könyvtárunk számára fontos évszám az 1993-as év, ugyanis az intézmény új 

helyre költözött, ahol jelenleg is működik, sajnos az akkor is használt épület 

állaga az óta sem került felújításra. 

Itt a könyvtár alapterülete 161 m
2 
, ami mára már igencsak  szűknek bizonyul. 

Az épület funkciójában sem megfelelő, előtte évekig bölcsődeként működött. 

A helyi önkormányzat középtávú tervében szerepel egy művelődési centrum 

létrehozása, melyben méltó helyet kapna intézményünk is. 

Az Izsáki Szily Kálmán Városi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátásra 

vonatkozóan megfelel az 1997. évi CXL törvényben rögzített 

alapkövetelményeknek. 

Épülete a város lakói szempontjából mindenki által jól megközelíthető. 

A könyvtár belső terei jól tagoltak, részlegeiben (gyermek, felnőtt, olvasóterem) 

az olvasók könnyen eligazodnak. 

A könyvtár használatának joga minden magyar és külföldi állampolgárt 

korlátozás és megkülönböztetés nélkül megillet. 

A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati Szabályzat előírásait 

kell figyelembe venni. 

A könyvtárban megkülönböztetünk beiratkozáshoz kötött és beiratkozáshoz nem 

kötött szolgáltatásokat. 

 

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 

 

 

1. Jövőkép: 

 

 
Izsák Város alapintézményeként az információs társadalom kihívásainak 

mindenkor megfelelő könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása és 

szolgáltatása a város és térség lakosságának. 

 

 

 



Az Izsáki Szily Kálmán Városi Könyvtár az új évezred tudásalapú 

társadalmának alapintézménye: 

 

 

 Gyűjteménye a hagyományos dokumentumok mellett egyre több 

elektronikus és digitalizált dokumentumokkal rendelkezik 

 Technikai feltételeit a kiterjedt automatizálás, osztott katalogizálás, 

nagy sávszélességű hálózat biztosítja. 

 A területi- és szakterületi ellátást közgyűjteményi együttműködéssel 

biztosítja 

 Tudatos stratégia alapján vizsgálja a használók igényeit és 

elégedettségét 

 Felhasználóképzéssel segíti az információk felkutatását, hasznosítását 

és szervezését 

 A szolgáltatások folyamatos megújítását fejlesztésekkel biztosítja. 

 A könyvtár növekvő dinamizmusa a képzést és továbbképzést a humán 

erőforrás kiemelt fontos területeként kezeli 

 Az egész könyvtári szervezettevékenységét átfogja a teljes 

minőségmenedzsment 

 

 

 

 

 

2. Küldetésnyilatkozat: 

 

 

 
Az Izsáki Szily Kálmán Városi Könyvtár létezésének célja, hogy biztosítsa Izsák 

és a térség lakosságának könyvtári ellátását, hogy megőrizzen és közvetítsen 

kulturális értékeket és információkat, hogy a demokratikus társadalom 

alapintézményeként mindenki számára biztosítsa a kulturális értékekhez és 

információkhoz való hozzáférés egyenlő esélyeit. 

 

 

Ennek értelmében célja, hogy: 

 

 

 Szellemi otthont nyújtson az emberek életen át tartó tanulásához 

 A nyomtatott és elektronikus dokumentumok, és az Internet-

hozzáférés biztosításával nyisson ablakot a világra 



 Az állampolgárok tájékozódását hasznos és közérdekű 

információkkal segítse 

 Járuljon hozzá a látogatók kulturált szabadidő eltöltéséhez 

 Vegyen részt a gyermekek, fiatalok kultúrájának gazdagításában a 

családokkal, pedagógusokkal összefogva 

 A könyvtári hálózat tagintézményeivel együttműködve őrizze meg 

kulturális értékeinket 

 A városban élő nemzetiségiek számára kultúrájuk ápolását segítő 

szolgáltatásokat nyújtson 

 A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi 

szolgáltatások elérésére törekedjen 

 

 

 

 

 

3. Minőségpolitikai nyilatkozat: 

 
 

Az Izsáki Városi Könyvtár kötelességének tartja, hogy az egyének és 

közösségek számára eredményes könyvtári szolgáltatást nyújtson. 

A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs és technológiai készültsége 

alapján vállalja a lakosság korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi 

kielégítését. 

 

Ennek érdekében: 

 

 Lehetőséget kínál a nyomtatott és elektronikus dokumentumok, 

hazai és nemzetközi információforrások, kulturális alkotások 

szabad hozzáféréséhez 

 Segít az információk használatában, az információk értékének 

megértésében 

 A tájékódáshoz hasznos és közérdekű információkat nyújt 

 Folyamatos tanulásra és önképzésre ösztönöz 

 Szellemi otthont nyújt az egész életen át tartó tanuláshoz 

 A kultúra tárgyi és élményszintű megnyilvánulásainak a 

közvetítésével hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

 Ösztönzést ad a kulturális aktív életben való részvételre 

 

 

 

 

 



Célul tűzzük ki, hogy kiváló minőségi szolgáltatást nyújtunk. 

 

 

 

 

 

A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében: 

 

 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását 

és rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket 

 Az olvasói panaszokat kivizsgáljuk és gondoskodunk a hibák 

kijavításáról 

 Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük a nemzeti-és 

etnikai kisebbség kulturális igényeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 

- internet és géphasználat 

- jó elhelyezkedés 

- nyomtatás lehetősége 

- letölthető adatok 

- ingyenes használat 

- jó felépítésű könyvállomány 

 

 

- kevés gép 

- akadálymentesítés hiánya 

- elhasználódó könyvállomány 

- épület elhasználódása 

- számítógép állomány 

korszerűtlensége 

 

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

- Forrásbővítés (pályázat, lobbi, 

szponzor, uniós források) 

- Igénykeltés (idősek, gyermekek 

bevonása) 

- új épületbe költözés 

      

 

 

 

- csökkenő olvasói érdeklődés 

- internet kávézó 

 

 
 

 


