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I. Előszó 

 

A Ligetalja Könyvtár Nyíracsád tevékenységét a stratégiai terv 

megfogalmazásakor az 1997. évi CXL. törvény, a kulturális javak védelméről 

és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről határozza meg. 

 

A Ligetalja Könyvtár 1959. június 01. óta működő, a Nyíracsád Község 

Önkormányzata által fenntartott, általános gyűjtőkörű, nyilvános 

közkönyvtár. 

A település közösségeinek otthona, a helyi kultúra értékeinek őrzője, a 

mindennapi információ forrása. Programjaival hozzájárul a község kulturális 

eseményeihez. Feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz 

való szabad hozzáférést. 

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói 

igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, a könyvtáros emberi hozzáállásával, 

szakmai felkészültségével biztosítja.  

 

2000-től a Vécsey kúriába, külön épületbe költözött a könyvtár. Az épületet 

kívülről teljesen felújították. Új nyílászárók kerültek beépítésre, valamint 20 

cm szigetelést, nemes vakolatot kapott a könyvtár. 

A könyvtár előtt a Vécsey park található, amely gondozott, rendezett képet 

mutat, esztétikus teret biztosít a könyvtárba látogató számára. 

 

Személyi feltétel: 1 fő könyvtári szakirányú felsőfokú végzettségű 

intézményvezető, 1 fő takarító látja el a közalkalmazotti feladatokat. A 

könyvtár munkáját közfoglalkoztatottak segítik. (ha van lehetőség 

közfoglalkoztatottak felvételére) 

 

A stratégiai terv 2017-2019. időszakára vonatkozik. 

 

II. Jövőkép 

 

Az információs társadalom működésének alapfeltétele a könyvtári 

rendszer, melyen keresztül az információk szabadon, bárki számára 

hozzáférhetőek. 

A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a 

társadalom egésze szempontjából szükséges, állami fenntartása stratégiai 

jelentőségű. 

 

A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a 

társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés, és az egyéni érvényesülés 



nélkülözhetetlen bázisa. A könyvtárak szolgáltatásként, a társadalom 

valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő 

esélyű hozzáférést biztosítanak korszerű gyűjteményeikhez és 

szolgáltatásaikhoz. Támogatja az ismeretszerzést, amely növeli a 

közösség építő tevékenységét. 

 

III. Küldetésnyilatkozat 

 

 

Mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok különféle 

típusaihoz, az információhoz a magyar és egyetemes kultúra, valamint a 

gazdaság valamennyi területén.  

Tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és 

könyvkultúrához kapcsolódó értékeket, felismeri és használja az új 

technológiákat, együttműködik országos és régiós könyvtári hálózatokkal, 

és rendszerekkel, a helyi kulturális és gazdasági szervezetekkel. 

Nyilvános könyvtárként törekszik a községben jelentkező könyvtári 

igények kielégítésére, a szórakoztató irodalomtól a tudományos 

információig. Segíteni mindazokat, akik az oktatás különböző szintjeiben 

vesznek részt.  

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentum állományával, a 

felhasználók igényeihez alakított korszerű szolgáltatásaival, jól felkészült 

szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg. 

Szolgáltatásaival, helytörténeti dokumentumok gyűjtésével, programjaival 

őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket. 

IV.  Célok 

1. Az Ligetalja Könyvtár a térség valamennyi lakosa számára biztosítani 

kívánja az információkhoz és a dokumentumokhoz való szabad, 

korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is megteremtve az egyenlő esélyű 

hozzáférést.  

Az intézmény legyen a településen a hagyománytisztelő, értékteremtő, 

érték átadó és érték megtartó, a közösségfejlesztés otthona. 

 A könyvtár gyűjteményének fejlesztése, gondozása. 

 A szolgáltatások egységes rendszerben, minőségi alapon történő 

fejlesztése. 



 Online katalógus naprakész építése, mely tartalmazza a könyvtár teljes 

állományáról szóló információkat. 

 A könyvtár állományában nem található dokumentumok könyvtárközi 

kölcsönzés útján való biztosítása. 

2. A könyvtár nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az 

információkhoz, dokumentumokhoz, és a könyvtár szolgáltatásainak 

jelentős részéhez. 

 Online elérhető 24 órás szolgáltatások fejlesztése, elérhetése. 

3. Helyi programok szervezésével, és az országos programokhoz csatlakozva 

színesíti az olvasáskultúra területét. 

 Ismeretterjesztő előadások, találkozók megrendezése. 

4. Szolgáltatásaival hozzájárul az életminőség javításához. 

 A könyvtárak által gyűjtött ismeretanyagok közvetítése. 

 Információszolgáltatás a munkaerő-piaci lehetőségekről. 

 Közhasznú információk elérhetősége a könyvtár honlapján. 

 Élethosszig tartó tanulás támogatása. 

5. Törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók 

bevonására és a használók képzésére. 

 Számítógép-, és internethasználat oktatásával segíti a digitális írástudás 

széleskörű elterjedését a lakosság körében. 

 Webes szolgáltatások bővítése. 

 Dokumentumállomány folyamatos frissítése. 

 Ismeretterjesztő előadások, találkozók szervezése. 

A megvalósítás sikeréhez szükséges tényezők: 

 Sikeres szakmai pályázatok megvalósítása. 

 Kollégák szakmai tudásának képzéseken való fejlesztése. 

 Finanszírozási források megléte. 

 Versenyképesség szellemének kialakítása. 

 Tervek évenkénti felülvizsgálata. 

 Nyitott kommunikáció, hatékony közönségkapcsolat, jelenlét a médiában. 

 

 



V. A Könyvtár fejlesztését befolyásoló tényezők 

SWOT - elemzés 

 
 

1. Erősség (amire építhetünk) 

 

 Könyvtárunk épülete jól megközelíthető, központi helyen fekszik. 

 Felújított, akadálymentes épülettel rendelkezünk. 

 Segítőkész munkatársak (közfoglalkoztatott), 

 A dokumentumállomány folyamatos feldolgozottsága. 

 Online katalógus elérhetősége a könyvtár honlapján. 

 Honlapunk folyamatos frissítése, közzététele. 

 A közösségi hálón való programok, könyvajánlók közzététele. 

 Szombati nyitva tartás 

 Az állomány folyamatos bővítése. 

 Helyismereti művek folyamatos bővítése, rendszerezése. 

 Rendezvényeinkkel hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez. 

 Könyvtárközi kölcsönzés hatékony ellátása. 

 

2. Gyengeség (javításra szorul) 

 

 Képzéseken való részvétel 
 Elavult, régi bútorzat 
 Könyvtári munkatárs igénye. (sokrétű tevékenységhez kevés a 

személyi feltétel) 
 

3. Lehetőség  

  Pályázati lehetőségek a minőségi szolgáltatások fejlesztése 

érdekében. 

 További pozitív Fenntartói és szakmai együttműködés. 

 Szolgáltatásaink minősége, a könyvtárhasználók elégedettsége 

tovább növeli könyvtárunk pozitív hírnevét, elismertségét. 

 Új műszaki, technikai, technológiai eszközök alkalmazásának 

elérése. 

 Elektronikus dokumentumszolgáltatás bővítése. 

4. Veszélyek 

 Forrásmegvonások veszélye. 

 Könyvtárosok társadalmi, anyagi megbecsültségének hiánya. 



 Kereskedelmi alapon működő információs szolgáltatásokkal 

szemben a könyvtár versenyképességének megtartása. 

 A lakosság túlterheltsége a munkahelyeken és otthon (kevesebb idő 

jut a személyes könyvtárlátogatásra). 

 Csökkenő lakosságszám 

 Konkurens szolgáltatások erősödése (Internet, digitális világ) 

 Felhasználó igények gyors változása 

 

Nyíracsád, 2017. január 01. 

 

 

       Varga Józsefné 

       intézményvezető 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szervezeti felépítés 
 

 

 

 

 

Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 

 

Intézményvezető 

 

Takarító 


