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Könyvtárunk jövőképe 

 

Könyvtárunk a hagyományos szolgáltatásainak megtartása és azok bővítése mellett több, fontos 

célkitűzéssel rendelkezik a jövőre nézve. A kurrens állománybővítés mellett célja a digitális 

dokumentumok minél szélesebb körű beszerzése, szolgáltatása.  

A könyvtár alapvető célja a digitális írástudatlanság arányának csökkentése. A digitális 

kompetenciafejlesztés keretén belül a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetűek és 

a nyugdíjas korosztály számítógép használatának és okoseszköz-ismereteinek bővítésére, valamint az 

internet adta lehetőségek kiaknázására. A jövőben a fiatalok biztonságos internethasználatának 

biztosítása, segítése mellett a világháló, mint információforrás megbízhatóságának, hitelességének 

ellenőrzésére is fókuszálunk. A digitális kompetencia fejlesztésével az intézmény folyamatosan növeli 

a város, ezáltal az ország versenyképességét is, mivel használható, a munkaerőpiac számára 

nélkülözhetetlen tudást adó képzéseket szolgáltat a lakosságnak. Az intézménynek, mint 

tudásközpontnak, az egyéni és csoportos tanulás támogatásával évről-évre nő a társadalmi, valamint a 

gazdasági szerepe is.  

A könyvtár épületének adottságait kihasználva olyan közösségi tér kialakítását tervezzük, mely a 

különböző igényeknek, a széleskörű programkínálatnak megfelelően formálható, folyamatosan 

megújítható.   

Szolgáltatásainkat ajánljuk, illetve lehetőséget biztosítunk igénybevételére külső rendezvényeken, a 

könyvtár falain kívül, pl. beiratkozásra, könyvkölcsönzésre egy-egy program keretében. 

A modern kor technikai vívmányaihoz alkalmazkodva, 2017 szeptemberétől könyvtárunk 

szolgáltatásai közé tartozik az e-book és az e-book olvasó kölcsönzése, valamint ezen eszközök 

népszerűsítése. Intézményünk célja, hogy a hagyományos dokumentumok mellett az elektronikus 

dokumentumok szolgáltatásának arányát jelentősen növelje. A könyvtár okos eszközök beszerzésével 

folyamatosan fejleszti számítógépes gépparkját, infrastruktúráját. 

Ennek, és magának a könyvtár közösségi tereinek köszönhetően a városban és a környező 

településeken élő fiataloknak a legkedveltebb szabadidős alternatívát kínálja majd, ahol a közösségi 

élmény, a tudás, a kultúra, a hagyomány, a mozgás és a szórakozás egyszerre van jelen. A modern 

korhoz alkalmazkodva dinamikusan fejlesztjük mind az épület infrastruktúráját, mind a könyvtár 

szolgáltatásait, aminek köszönhetően megnő a könyvtárlátogatók száma.  

A könyvtár célja az információs és számítástechnika fejlődésével lépést tartva, a távhasználat 

lehetőségeinek kibővítése, amivel a virtuális könyvtárhasználók száma is jelentősen növekedni fog. 

Ehhez hozzátartozik egy könyvtárhasználati applikáció fejlesztése, amivel a felhasználóknak, 

olvasóknak lehetőségük lesz okos eszközeiken az alkalmazás használatával keresni az online 

katalógusban, a dokumentumok státuszának megfelelően hosszabbítani, foglalást, illetve előjegyezést 

kérni. Segítségével az érdeklődők a könyvtár rendezvényeiről is naprakész információkat kaphatnak, 

illetve közvetlen kapcsolatban lehetnek a könyvtár munkatársaival. A könyvtár a virtuális közösségek 

összekapcsolására is figyelmet fordít a közösségi oldalakon való aktív jelenléttel (facebook, 

instagram), illetve az intézmény honlapjának és blogjának folyamatos fejlesztésével.    

Ezen újítások, célkitűzések megvalósításához a modern infrastruktúra biztosítása mellett 

nélkülözhetetlen a dolgozók állandó szakmai fejlődése. Ennek érdekében minden szakmai dolgozó az 

általa végzett területen folyamatos önképzést végez, valamint intézményi és szakmai 

továbbképzéseken vesz részt.    

Emellett fontos célkitűzésünk, hogy a térség meghatározó közgyűjteményeként továbbra is 

megkerülhetetlen tényező lehessünk az információszolgáltatás és tájékoztatás területén. 


