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JAVASLAT 

 
a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár  

stratégiai tervének elfogadására  
 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A stratégiai terv elkészítéséről a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. §-a rendelkezik, amelynek (2) bekezdés 

a) pontja kimondja, hogy a muzeális intézmény fenntartója a törvényben foglaltak alapján 

meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen 

stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait.  

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár stratégiai tervvel még nem 

rendelkezik, ezért szükséges ennek elfogadása, amelyet jelen előterjesztésemhez mellékelek.  

 

 

X - 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a stratégiai tervet, valamint a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
 

 

 

Felsőzsolca, 2015. augusztus 25. 

 

 

 

            Fehér Katalin  
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Egy kultúrával foglalkozó intézmény helyét, szerepét, céljait, feladatait az a hely határozza 

meg, ahol létrehívták. A létrehívás okait is többfajta szándék határozhatja meg. Ezek az okok 

eredeztethetők gazdasági, politikai, jogi, eszmei, szellemi, illetve a hely történelmi, társadalmi 

és szokáshagyományaiból. Legoptimálisabb az a helyzet, amikor az intézmény egy szellemi 

törekvés mentén, helyi hagyományrendszer által meghatározottan, jogilag rendezett, 

gazdaságilag stabil, egységes politikai akarat mellett végezheti munkáját. 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárságának honlapján egyik 

felelősségi terület a közművelődés, melyről ez olvasható: 

„A közművelődés a reformkor óta a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének 

szolgálatában áll. A közművelődés kormányzati eszközökkel történő támogatása biztosítja, 

hogy Magyarország korszerű és a 21. század kihívásainak megfelelő műveltségi szinttel 

rendelkezzen.”  

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Felsőzsolca „az ősi település a fiatal város” hagyományai megadják az irányt, a példát, melyet 

őseink ápoltak, honosítottak meg a településen. Mai kultúráját, a kultúra legtágabb 

értelmében, nem függetleníthetjük ettől a hagyománytól. Minden modern, a mai korszellemet 

tükröző törekvést át kell „folyatni” a város saját szellemiségén, hogy ne idegen „testként” 

jelenjen meg benne, mert csak ebben az esetben válik a város sajátosan mai értékévé. 

Ennek érdekében valamennyi a kulturális közélet mai szereplőinek összefogásával egy olyan 

városi kulturális stratégia kialakítására van szükség, amely a város évezredes 

eszmerendszerével áthatottan megfelel a XXI. századi magyar, és egyetemes kultúra szellemi 

törekvéseinek. Mivel jelenleg nincs végső formába öntött, elfogadott országos, illetve helyi 

kulturális stratégia, így csak az eddig meglévő, illetve egyfajta érzékelhető irányok mentén, az 

eddigi rendszerben továbbgondolhatóan alakítható ki az intézményi cél és feladatrendszer. A 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az 

állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését, 

a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, az önművelés, a 

szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás támogatását, az 

olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését. Fő célként jelenik még meg az információs igények 

kielégítése minden korosztályban, a könyvtárunk saját dokumentumaiból, de ha ez nem 

lehetséges, akkor más könyvtárak, illetve adatbázisok állományából. Ez megvalósítható 

könyvtárközi kölcsönzéssel, és az internet használatával. Fő intézményi feladat a már 

meglévő szolgáltatások, fenntartása, ezek bővítése a lakosság igényei szerint a lehető 

legmagasabb színvonalon. 

 

 

 

 



Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében: 

• Olyan kulturális szolgáltatásokat kínálunk, amelyek a tudomány, az esztétikus, a 

szórakozás értékeivel hozzájárulnak az élet minőségének javításához és növelik a 

lokálpatriotizmus érzését Felsőzsolcán. 

• Szakértőket és folyamatos műhelymunkát biztosítunk a különböző korú és típusú 

tehetségek felfedezéséhez, képességek kibontakozásához, gondoskodunk a helyi tudás, 

képesség közismeretté tételéről, a születő új alkotások bemutatásáról.  

• Ösztönözzük, segítjük a lakosság helyi, közéleti, civil szerveződéseit, fórumot 

biztosítunk érdekeik, értékeik megmutatásához, cselekvő társasági élet helyi akcióinak 

lebonyolításához.  

• Felkínáljuk a város minden lakosa számára azokat a forrásokat, amelyek javítják a 

polgárok életképességét, teljesítőképességét, fejlesztik az állampolgári szabadság- és 

felelősségérzetét, ösztönzik a közéletben való részvétel igényét, és a helyi 

nyilvánosság tartalmi gazdagítását szolgálják. 

• Elősegítjük és szervezzük a város kulturális értékeinek közkinccsé tételét. 

Folyamatosan információkat szolgáltatunk Felsőzsolca múltjáról, az itt élő jeles 

alkotók munkásságáról, a helyi társadalom, művelődési, közösségi létformáiról, 

szokásairól, mentalitásáról, hagyományairól.  

• A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és sokoldalúan 

feltárjuk. 

• A felsőzsolcai lakosok a könyvtár szolgáltatásait folyamatosan, rendszeresen igénybe 

tudják venni, beiratkozási díj fizetése nélkül. 

• A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az 

intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait és a könyvtárunk saját honlapját. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának 

továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére, és a 

tartalomszolgáltatásra. 

• Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait. 

• Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, 

vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, 

bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. 

• Hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 



• Szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és 

információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést. 

• Információs hátteret nyújtunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek 

intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez. 

• Helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, 

néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi 

folyamatainak kutatásához. 

• Részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében. 

• A fenntartó, Városi Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszünk, hogy 

megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári 

szolgáltatást, korszerű könyvtárként és információs központként működjünk. 

Könyvtárunk küldetését tervszerűen gyarapított dokumentumállományával, a 

felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, 

könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. 

 

 

A fejlesztés iránya 

 

 

• kultúránk megismertetése és elsajátításának elősegítése a helyi közösségi igények 

alapján, 

• kulturális szolgáltatások kínálatával segítjük az egyéni szabadság- és felelősségérzet 

fejlődését,  

• szabadidő értékes eltöltésének megteremtése,  

• közösségformálás a település fejlődése érdekében,  

• az ifjúság kulturális igényeinek kialakítása, 

• a kölcsönzés, leltározás, törlés, statisztikai programmal történő végzése, 

• helyismereti adatbázis létesítése, digitalizálása, 

• könyvtári honlap készítés, melyről az adatbázis elérhetővé válik, 

• a minőségirányítási program integrálása az intézményi munkafolyamatokba, és 

szolgáltatásokba. 

 



 

Stratégiai terv 
 

Minőségpolitika – Minőségpolitikai nyilatkozat 
 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár vezetése és munkatársai 

elkötelezettek abban, hogy a polgárok és a közösségek számára korszerű és minőségi 

szolgáltatást nyújtsanak. A szolgáltatások és a gyűjtemény szervezése használó központúságra 

épül, a könyvtár rendszeresen felméri a helyi használói igényeket és e szerint alakítja 

szolgáltatásait és a könyvtári állományt. Minőségi szolgáltatást nyújt és szinten tartja azt. A 

szolgáltatások színvonalát rendszeresen ellenőrzi, elvégzi az esetleges korrekciókat, s annak 

eredményességét figyelemmel kíséri. Az egyes folyamatoknál kialakított határidőket betartja. 

A panaszokat kivizsgálja, a hibákat kijavítja. A munkahelyi kultúrának legfontosabb eleme a 

minőség központú gondolkodás, melyet mind a munkavégzés során, mind a személyes 

kapcsolatokban, mind megjelenésükben kifejezésre juttatnak a munkatársak. Az intézmény 

törekszik az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, a Bárczay-kastély 

épületében, a könyvtári szolgáltatásokban, gyűjteményben, valamint a könyvtár honlapján és 

a közösségi hálón. Az intézményi környezettel kapcsolatban is a minőségi szempontokat 

érvényesíti. Megfelelő terekben, kulturált berendezést biztosít a használatához. A terek 

tisztasága, a használók és a munkatársak személyi biztonsága és a környezet megóvása 

kiemelt figyelmet kap. Az intézmény a működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat 

nyilvánosságra hozza. 

 

A fejlesztést befolyásoló tényezők (SWOT analízis) 
 

Erősségek:  

 

➢ Felsőzsolca hagyománytisztelete és intézményi keretek közötti ápolása, 

➢ a civil szervezetekkel való összefogás, 

➢ a civilek értékteremtő tevékenysége, 

➢ a városi könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része, 

➢ a lakossági könyvtári ellátás központja, 

➢ együttműködés a felsőzsolcai oktatási intézményekkel, 

➢ a megyei könyvtár szakmai felügyeletével segíti,  

➢ része a város kulturális infrastruktúrájának, 

➢ a város önkormányzata gondoskodik az intézmény fenntartásáról, 

➢ a dokumentumellátás folyamatosan biztosított, 

➢ a költségvetés biztosítja az állománygyarapítást, 

➢ a munkatársak felsőfokú szakirányú végzettségűek,  

➢ a számítógépes állományfeldolgozás megvalósult, 

➢ az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított,  

➢ a tájékoztatás, irodalomkutatás korszerű eszközökkel történik,  



➢ a könyvtárközi kölcsönzésben az ország összes nagy könyvtára elérhető az ODR 

lévén, 

➢ a rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás 

népszerűsítését szolgálják, 

➢ a könyvtári épület műemlékjellege és berendezése, 

➢ az épület akadálymentes megközelíthetősége. 

 

Gyengeségek:  

 

➢ intézményünk költségvetésének szűkös kerete,  

➢ az inflációt nem megfelelően követő állomány beszerzési keret, 

➢ a munkatársak nyelvtudásának minimális szintje, 

➢ az intézmény életében kevéssé van jelen a marketingszemlélet, 

➢ a szolgáltatások a jelen felhasználói igényekre koncentrálnak, 

➢ a továbbképzési keret megszűnése. 

 

 

Lehetőségek:  

 

➢ a kultúra felértékelődése az EU-s csatlakozás következtében, 

➢ a minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása, 

➢ új finanszírozási források felkutatása, 

➢ folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetőségével, 

➢ Felsőzsolca intézményei közötti együttműködés rendezvények, ünnepek 

szervezésében, lebonyolításában, 

➢ új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése, 

➢ a könyvtárhasználókkal partnerkapcsolat kialakítása az információ visszakeresés 

érdekében. 

 

Veszélyek:  

 

➢ az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a rendszer 

ellehetetlenüléséhez vezet, 

➢ az új technológiák készségszintű elsajátítása elmarad, 

➢ a hátrányos helyzetű réteg növekedése, megjelenése a könyvtárakban új, szociális 

feladatokat ró az intézményre, könyvtárra, 

➢ az állomány tudatos rongálása és a lopások számának növekedése, 

➢ a továbbképzési keret megszűnése. 

 

 



 

Stratégia kialakítása 
 

Az intézmény egy szolgáltató rendszer része, tartalma a kultúra az információ közvetítése, 

iránya a lakosokkal, felhasználókkal történő együttműködés. 

A szolgáltatások kialakításának irányelvei:kulturális igények feltárása, lehetőség szerinti 

kielégítése 

➢ az esélyegyenlőség megteremtése a település lakói számára,  

➢ a hátrányos helyzetű rétegek segítése,  

➢ az egységes információkeresés és hatékony információszolgáltatás,  

➢ a helyismereti gyűjtemény kiemelkedő dokumentumainak számítógépes 

feldolgozása, idővel digitalizálása.  

Fejlesztések iránya 

➢ kulturális programok bővítése, 

➢ fiatal nemzedék korszerű eszközökkel történő megszólítása,  

➢ a közérdekű információszolgáltatások körének bővítése,  

➢ a felhasználóképzés folyamatossá tétele. 

PRIORITÁSOK 
 

 

A területi együttműködés: 

 

➢ városunk határainak átlépése közös kulturális rendezvények szervezése céljából,  

➢ az infrastruktúrafejlesztés, az adott könyvtári integrált rendszer alkalmazása,  

➢ folyamatos és biztonságos online szolgáltatások kialakítása,  

➢ a szolgáltatások tartalmi, szakmai színvonalának emelése. 

 

 

A prioritások közvetlenül kapcsolódnak egy nyitott, versenyképes kulturális intézmény 

mindennapjaihoz, céljaihoz. Ezek a prioritások képezik az·átfogó célok megvalósításának 

szakmai szintézisét, fundamentumát.  

 

1. A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a helyi, a kistérségi, a megyei és a 

regionális közművelődési feladatellátás és intézményesülés biztosítása.  

2. A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az 

életminőséget és élet esélyeket javító intézményi feltételek között. 

3. A gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és·átképzés munkaerő piaci 

orientációja.  

4. A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális 

értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása. 



5. A társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű 

kezelése. 

 

A prioritások megvalósulása érdekében a közművelődési gyakorlat minden formájában és 

szintjén olyan hatékony, rendszerszemléletű intézkedésekre van szükség, amelyek korunk 

technológiai vívmányainak széleskörű alkalmazására alapozva, egyfelől jelentősen javítják a 

közművelődés fizikai infrastruktúráját, másfelől innovatív módon előtérbe helyezik a 

közösségi készség- és kompetenciafejlesztést, s lehetővé teszik a rendszerek egységes 

minőségbiztosításon nyugvó teljesítményének folyamatos mérését és értékelését. 

Intézményünk működésében a fent felsorolt prioritások szerepelnek elsődleges szempontként, 

melyeket a mindennapi munkánk során szem előtt tartunk.  

 

 

 

 

 


