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A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. 

törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár helyét, feladatát, szerepét 

a város nyilvános könyvtári ellátásában.  

A stratégiai tervezés során a könyvtár küldetésének megfelelően megfogalmazzuk a 

megvalósítandó célokat és kulcsfontosságú területeket.  

 

Jövőkép 

 A könyvtár legyen alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, a tudásnak, 

valamint a műveltségnek mindenki számára egyenlőesélyű hozzáférhetővé tételére. 

 A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye – a 

21. század könyvtára megtartja alapértékeit: dokumentumok szakszerű gyűjtése, feltárása és a 

használóhoz való juttatása, de szolgáltatásait a 21. századi használó infrastrukturális 

igényeihez igazítja.  

 

Küldetésnyilatkozat (átfogó cél) 

/A jövőkép megvalósítása érdekében./ 

 A Ladányi Mihály Könyvtár használóközpontú könyvtár, az olvasók könyvtára. 

Dévaványa város lakosságának nyújt könyvtári és közhasznú információszolgáltatást. 

Hagyományos könyvtár és médiaközpont, ahol az információ bárki számára szabadon 

elérhető. A könyvtár a legdemokratikusabb közintézmény a hozzáférés, a térítési költség és a 

szolgáltatások igénybevétele szempontjából.  

 Minőségi szolgáltatások nyújtása. 

 A könyvtárban korszerű ismeretekkel rendelkező, felkészült szakemberek dolgoznak. 

 Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár 

nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és 

informális tanulás támogatásában. 

 A hozzáférés növelése, a fogyatékossággal élők támogatása. 

 

Célok 

1- A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra hozott információt és adatot 

2- Sokoldalú hozzáférés biztosítása a használók számára. 

3- Új módszerekkel és programokkal hozzájárulni az olvasáskultúra fejlesztéséhez. 



4- Közösségi szolgáltatásokkal elősegíteni az egyének életminőségének javítását, 

versenyképességének növelését. 

5- Törekedni kell a könyvtárhasználat népszerűsítésre, kiemelt figyelmet kell fordítani az 

új könyvtárhasználók támogatására. 

 

Kulcsfontosságú területek 

1- cél 

A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra hozott információt és adatot 

Beavatkozások 

1. Szabad, korlátozás nélküli hozzáférés az információkhoz és 

dokumentumokhoz.  

2. A rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználása. 

3. A könyvtárakkal való együttműködés segítségével biztosítsa az 

információhoz való hozzáférést. 

 

2. cél 

Sokoldalú hozzáférés biztosítása a használók számára 

Beavatkozások 

1. Szakszerű szolgáltatások kialakítása és működtetése, tanácsadás, segítség és 

képzés nyújtása az információs ismeretekhez, forrásokhoz. 

2. Interaktív kapcsolat a felhasználókkal (jelenlegi és potenciális) 

3. Együttműködés más könyvtárakkal, intézményekkel 

4. A könyvtár szolgáltatásainak középpontjában a használók szükségletei 

álljanak. 

 

3. cél 

Új módszerekkel és programokkal hozzájárulni az olvasáskultúra fejlesztéséhez 

Beavatkozások 

1. Olvasási akciók szülők és kisgyermekek olvasási kultúrájának 

fejlesztésére és megerősítésére. 

2. Olvasásfejlesztési programok kidolgozása,m olvasásfejlesztő 

szolgáltatások kialakítása, csoportos és családi könyvtári látogatások 

megszervezése. 



4. cél 

Közösségi szolgáltatásokkal elősegíteni az egyének életminőségének javítását, 

versenyképességének növelését 

Beavatkozások 

1. Partnerség más intézményekkel 

2. Információk folyamatos közvetítése 

3. Az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesülésének elősegítése a 

közérdekű, közhasznú információk és az on-line kormányzati és önkormányzati 

szolgáltatások könyvtári hozzáférésének biztosításával. 

4. A könyvtár részvétele a helyi kulturális életben, mind 

információszolgáltatóként, mind értékmegőrző és értékközvetítőként. 

5. A használók képzése 



SWOT analízis 

A SWOT analízis a külső környezet esetében a lehetőség és a veszélyek 

feltérképezésére, belső környezet vizsgálatánál pedig a szervezet erős és gyenge oldalainak 

kimutatására nyújt lehetőséget. 

Gyakorlatilag a könyvtár belső folyamatait –erősségek és gyenge pontok- , illetve a 

kívülről jövő hatásokat –lehetőségek, adottságok, veszélyek – sorolhatjuk a négy csoport 

valamelyikébe. Belső körülményeknek azokat a dolgokat nevezzük, amelyeken a könyvtárnak 

módjában áll változtatni. A külső körülmények alakulásába a könyvtár nem, vagy csak 

közvetetten szólhat bele. 

 

A SWOT analízist a könyvtár 2014-es tevékenységére vonatkozóan készítettem el.  

A SWOT analízis szempontjai: 

 

1.  Melyek azok a területek a könyvtárban, a könyvtári munkában, melyek az erősség  

– gyengeség elemzéséhez szükségesek? 

 A könyvtár elhelyezkedése a városban 

 A könyvtár megközelíthetősége 

 A könyvtár belső környezete 

 Könyvtárhasználók 

 Kölcsönzés 

 Személyzet 

 Állománygyarapítás 

 Állomány 

 Technikai felszereltség 

 Programok, rendezvények 

 Közönségkapcsolatok 

 

2. Az erősségek és gyengeségek meghatározása 

Az erősségek és gyengeségek meghatározásához a könyvtár 2014. évi statisztikai 

adatait veszem figyelembe, azonban egyes kérdésekre saját megfigyeléseimet fogom 

közölni. 

 

 



A könyvtár elhelyezkedése a városban 

A könyvtár a város központjában, rendezett, önálló épületben működik, közel van minden 

intézményhez, iskolához. A könyvtár önálló épületben 240 m2 alapterületen működik. A 

könyvtár környéke, udvara rendezett. A település központi helyén, könnyen megtalálható. A 

városban útbaigazító táblák vannak, a könyvtár előtt e-Magyarország pont tábla van 

kihelyezve. 

 

A könyvtár megközelíthetősége 

A könyvtár ablakai az utcára néznek, a bejárat az udvarból történik. Az épület homlokzatán 

jól olvashatóan látszik a névtábla és a nyitva tartási idő. A látogatók számára a kerékpárok 

tárolása megoldott.  

A könyvtár hiányossága és évek óta megoldásra váró feladat az akadálymentesítés. Az 

épületbe való bejutás nem akadálymentes, és a belső terek kialakítása sem segíti a hátrányos 

helyzetűek könyvtárhasználatát. A lépcsőn való bejutást kapaszkodó segíti. 

 

A könyvtár belső környezete 

Tisztaság és rendezettség jellemző a könyvtárra. Tájékoztató táblák egyértelművé teszik a 

tájékozódást. Az eligazító táblák egységes szerkezetűek, egységes megjelenésűek. A 

kölcsönző részleg és az olvasótermek bútorzatai tiszták, rendesek, célszerűek és kényelmesek. 

Hat számítógép áll az internetezők és számítógép használók rendelkezésére, melyek a 

gyermekkönyvtárban kerültek elhelyezésre. 

 

Kölcsönzés 

A könyvtár a Szirén Integrált Könyvtári Rendszert használja. 

 

Személyzet 

A könyvtárban képzett szakmáját szerető, új ismeretek befogadására nyitott könyvtárosok 

dolgoznak. A könyvtárosok udvariasak, készségesek a látogatókkal. A dolgozói létszám öt fő. 

Az intézménynél négy szakalkalmazott dolgozik, a könyvtárosokon kívül egy fő technikai 

munkatárs van foglalkoztatva a könyvtárban.  

 

Állománygyarapodás 



Az állomány gyarapítása szakszerű, az olvasói igényeket maximálisan szem előtt tartó. Az 

állománygyarapításra fordítható összeg évek óta változatlan. Magasabb állománybeszerzési 

keretre lenne szükség. 

 

Állományfeltáró eszközök 

A könyvtári állomány feltárása a Szirén rendszerben történik. 

 

Internet hozzáférés, számítógép használat 

Hat számítógép áll a használók rendelkezésére. Az internet sok látogatót vonz a könyvtárba. 

 

Technikai felszereltség 

Az intézmény technikai felszereltsége megfelelő. A könyvtár rendelkezik fénymásolóval, 

nyomtatóval, projektorral, fényképezőgéppel, televízióval, DVD lejátszóval. A könyvtárban 

13 számítógép van. 

 

Közönségkapcsolatok 

A könyvtár rendszeresen szerepel a város havi lapjában, jó kapcsolatot tart fenn a hírlap 

szerkesztőjével és város minden intézményével. 

 

Programok, rendezvények 

A rendezvények szervezésekor a lakosság, a könyvtárhasználók igényeit és érdeklődési körét 

tartjuk szem előtt.  

 

Összegzés a könyvtárról 

 Dévaványa lakossága 7874 fő (2014. dec. 31.), városi rangját 2000-ben nyerte el. 

2007. augusztus 1. óta az oktatási és kulturális intézmények integrációjára került sor. Azóta 

„számtalan” alkalommal volt az intézmény szervezetében változás. Jelenleg DÁMK Ladányi 

Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény az intézmény 

neve. Mindhárom intézmény külön épületben működik. 

 A város kulturális életében meghatározó szerepet tölt be a könyvtár. A könyvtár a 

város főutcáján, 240 m2 alapterületen működik. A könyvtárban négy szakalkalmazott, egy fő 

kulturális közfoglalkoztatott és egy fő technikai alkalmazott dolgozik. 



 Az intézmény technikai felszereltsége megfelelő, a könyvtárba eMagyarország Pont 

működik. A könyvtárban Európai Uniós témájú dokumentumokból különgyűjtemény áll a 

könyvtárhasználók rendelkezésére.  

 1999 óta a könyvtár a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszert alkalmazza. Az 

állomány feldolgozottsága teljes. 

 

A könyvtár külső és belső körülményeinek megítélése 

 A könyvtár külső és belső környezetének vizsgálatakor megállapítható, hogy a 

könyvtárba érkezőben jó benyomást kelt a könyvtár környezete. A könyvtár a település 

központi helyén működik, könnyen megtalálható, tiszta, külsőleg karbantartott, felújított 

épület. A könyvtár épületén , a bejárati kapunál olvasható a könyvtár nyitva tartási ideje. A 

könyvtár bútorzata megfelelő állapotú. A könyvtár épülete nem akadálymentes. A könyvtár 

termeiben egységes eligazító táblák segítik az érkezőket. A könyvtárosok viselkedése az 

olvasók szolgálatát tükrözi, viselkedésükre a szolgálatkészség és az udvariasság a jellemző. 

 A könyvtárban az egyes állományrészek elkülönítve találhatóak, a zsúfoltság ellenére 

átlátható. A dokumentumok elhelyezése a használatot segíti, az állomány nagyobb hányada 

szabadpolcon került elhelyezésre. Az állománygyarapodás évről- évre csökken, a beiratkozott 

olvasók sem nő, azonban a könyvek forgási sebessége növekszi, ennek következménye, a 

dokumentumok fokozott elhasználódása. Az állománygyarapítás az olvasói igényeket 

maximálisan szem előtt tartó. 

 A látogatók számára hat számítógép áll rendelkezésre. A számítógépek használatáról 

informatív tájékoztató készült, így a látogatók önállóan tudják használni. Minden gép mellett 

megtalálható a használatot segítő ismertetés, amin a fontosabb honlapcímek kerültek 

feltüntetésre. 



A könyvtár SWOT analízise 

 

A könyvtár erősségei 

 A könyvtár épülete központi helyen helyezkedik el a városban. 

 A könyvtár technikai felszereltsége megfelelő 

 Az olvasói kérések figyelemmel kísérése 

 A munkatársak alkalmazkodása az új feladatokhoz 

 Ingyenes internet használat 

 

A könyvtár gyengeségei 

 A könyvtár épülete nem akadálymentes 

 A könyvtár helyhiánnyal küzd 

 A használói számítógépek a gyermekkönyvtárban vannak elhelyezve 

 Az állománygyarapításra fordítható összeg évek óta nem változott 

 

A könyvtár lehetőségei 

 Pályázati lehetőségek 

 Együttműködés a megyei könyvtárral, illetve más városi és községi könyvtárakkal 

 A helyi hírlap nyújtotta lehetőségek kihasználása tájékoztatásra, a könyvtár 

népszerűsítésére 

 A könyvtár munkatársainak folyamatos képzése, továbbképzése 

 

Veszélyek 

 Pénzügyi források csökkenése 

 Az állománygyarapításra fordított összeg nem elegendő 

 A kultúrára fordított összeg nem elegendő 


