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A könyvtár története: 

 

Mosonmagyaróváron az általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár századunk közepén, 

1951-ben nyílt meg. A város szerkezete szükségessé tette azt, hogy a központi könyvtár 

(Óvár) mellett a másik városrészben Mosonban, fiókkönyvtár létesüljön az ott élő olvasók 

ellátására. 1952-ben Járási Könyvtárrá változott a könyvtár elnevezése és bővült a funkciója: 

feladatul kapta a községi letétek gondozását, új letétek szervezését. 

1953-ban már 23 letéti könyvtár tartozott a Járási Könyvtárhoz, amelynek helyben lévő és 

kihelyezett állománya 6484 kötetből állt. Az 1960-as és 70-es évek alatt a könyvtár kénytelen 

volt többször is más épületbe költözni, ezért nem túlzás a "vándorkönyvtár" elnevezés. 

Időközben 1972-ben Városi Járási Könyvtárra módosult a neve. 

1984-ben a város központjában adták át azt az új épületet, amely a művelődési központ és a 

zeneiskola mellett a városi könyvtárnak is helyet ad 2004 m2 alapterületen. A könyvtár ekkor 

vette fel Huszár Gál (1512?-1575) nyomdász, vándorprédikátor nevét, aki a városban élt és 

1558-ban megalakította az első nyomdáját. 

 1985-től beindult 9 községi könyvtár részére a központi könyvellátás, az úgynevezett 

Ellátórendszer, amely 2006-ban átalakult KSZR-ré (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer). 

A KSZR keretében könyvtárunk 2018-ig összesen 22 községi könyvtárat látott el. (Ezt a 

tevékenységet 2019-től a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér vette át. 

1998-tól a kölcsönzés, 2000-től a katalógusok kerültek számítógépre. Jelenleg minden 

könyvtári munkafolyamat gépesítve van a feldolgozástól a tájékoztatásig. 1999-ben a 

fenntartó elnyerte a "Könyvtárpártoló Önkormányzat" címet. Az itt folyó munka 

eredményességét jelzi, hogy a könyvtár 2000-ben "Az Év Könyvtára" kitüntető címet kapta 

újszerű szolgáltatásaiért, olvasóbarát légköréért. 

2011-től egykori fiókkönyvtáraink (Moson, Majorok, Mosonudvar) a városi könyvtártól 

független szervezeti keretek között működnek. 

2019-től a Huszár Gál Városi Könyvtár a Flesch Károly Nonprofit Kft. egyik, önálló szakmai 

irányítással rendelkező divíziója. Intézményünk, az elmúlt évtizedek eredményeit megőrizve 

és az új lehetőségeket kihasználva, a 21. század elvárásainak megfelelően igyekszik 

Mosonmagyaróvár és környéke olvasóközönségének és közösségének kulturális igényeit 

kielégíteni 

Az új keretek között működve továbbra is küldetésének tartja, hogy megőrizze és ápolja a 

klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket, emellett azonban nagy hangsúlyt fektet arra is, 
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hogy ne csupán könyvkölcsönző helyként, hanem igazi közösségi térként is működjön. A 

könyvtár, mint a város, illetve a kistérség egyik szellemi központja támogatja az életen át tartó 

tanulást, az oktatás különböző szintjein tanulókat, a digitális írástudás fejlesztését, a szabadidő 

hasznos eltöltését, valamint a hátrányos helyzetűek ellátását is. 

Mindezek megvalósítása 2019 óta az alábbi anyagi feltételek között történik: egy 

pályázat keretében („A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai 

korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00007) és Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata támogatása eredményeként sikerült megvalósítani az intézmény energetikai 

korszerűsítését, valamint akadálymentesítését. Ennek keretében sor került a könyvtár 

nyílászáróinak teljes cseréjére, a világítás, a hőközpont és a radiátorok modernizálására, a tető 

szigetelésére, valamint napelemek telepítésére. A projekt során az épület teljes 

akadálymentesítése is megvalósult: személyfelvonót és akadálymentes mosdót alakítottak ki. 

A végbement változások létfontosságúak voltak az intézmény, valamint az olvasók 

komfortérzetének biztosítása szempontjából is. Az 1984-ben átadott épületen ilyen nagy 

volumenű korszerűsítés most történt először. Könyvtárunk így a 2020-as évet egy számottevő 

korszerűsítés után kezdte meg. 

2021-től folytatódott az épület modernizálása: könyvtárunk korszerűsítésének második 

fázisaként 2021. januárjától egy újabb projekt vette kezdetét. Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata szervezésében egy CLLD pályázatnak „A Huszár Gál Városi Könyvtár 

funkcióbővítő felújítása” köszönhetően a könyvtár emeleti szintjén a teljes burkolat, a 

polcrendszer és az olvasószolgálati pult cseréje történt meg. Szintén fenntartónknak 

köszönhetően a kiállítótér, a lépcsőház és a teljes emeleti tér tisztasági festése, a látogatói 

vizesblokkok felújítása önkormányzati forrásból valósult meg. A korszerűsítésnek 

köszönhetően a belső tér modernebb külsővel várja látogatóit. 

 

Jövőkép 
 

A Huszár Gál Könyvtár olyan egyedülálló kulturális intézménye lesz a jövőben is 

Mosonmagyaróvár városának, amelyben meghatározó a közszolgáltató és közösségi 

szerepköre.  
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Célunk, hogy könyvtárunk a város lakóinak és vonzáskörzetének közösségi tudástárává 

váljon, valamint a közösség igényeinek és szükségleteinek megfelelve biztosítani tudja 

szolgáltatásait a minőségmenedzsment elvei szerint multifunkcionális, megújuló, komplex 

intézményként. Ennek érdekében igyekszünk gyűjteményünket gazdagabbá tenni, emellett 

törekszünk arra, hogy közönségkapcsolatainkat rendezvényeinken keresztül is erősítsük, 

amelyeket magas színvonalon igyekszünk tartani. Lehetőséget adunk a bemutatkozásra az itt 

élő művészeknek, alkotóknak. Programjainkat (kiállítások, könyvbemutatók, író-

olvasó találkozók, zenés irodalmi délutánok, ismeretterjesztő előadások) változatosan és a 

különböző korosztályok és olvasói rétegek igényeinek megfelelően szervezzük.  Korszerű 

épületben, barátságos környezetben, modern infrastruktúrával, felkészült szakemberekkel 

szolgáljuk a várost a hosszú távú szellemi fejlődésben. 

 

 

 

Küldetésnyilatkozat 
 

A Huszár Gál Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó, általános gyűjtőkörű nyilvános 

könyvtár, mely a város és környéke információs központjaként működik. Az információs 

esélyegyenlőség és demokrácia helye. Feladata, hogy a tudásalapú társadalom 

alapintézményeként működjön, s mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson 

az információhoz, a dokumentumokhoz, a magyar és egyetemes kultúra kincseihez. Nyilvános 

közkönyvtárként a jelentkező használói igények kielégítésére törekszik a szórakoztató 

irodalomtól a tudományos információig. Küldetését folyamatosan bővülő dokumentum-

állományával, minőségi szolgáltatásaival, jól felkészült szakembereivel és korszerű technikai 

felszereltségével valósítja meg. 

 

Mindezek segítségével támogatja: 

• az életen át tartó tanulást és az oktatás különböző szintjein tanulókat 

• a szabadidő hasznos eltöltését 

• a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, 

történelmi, néprajzi kutatását és bemutatását 
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• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás 

megismerését 

• a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz 

szükséges információk és tudásanyag közvetítését 

• digitális írástudás és az információs műveltség elsajátítását 

Szolgáltatásaival, rendezvényeivel, helytörténeti gyűjteményével hozzájárul városa sajátos 

arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket. 
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Értékrend 
 

Könyvtárunk szakmai alapvetésére a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége által 2006-ban megfogalmazott A magyar 

könyvtárosság etikai kódex-ében előírt normák érvényesek.  

 
 

 

Elkötelezettség:  

Elkötelezettek vagyunk a könyvtáros szakmai iránt. Fontos számunkra, hogy rendszeresen 

szakmai továbbképzéseken vegyünk részt. Munkatársaink a legjobb tudásuk szerint járulnak 

hozzá a feladatokhoz és a jó munkahelyi közösség kialakításához.  
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Ember- és családközpontúság 

Barátságos, közvetlen kiszolgálást biztosítunk könyvtárunkban. Akadálymentes épület, 

valamint családbarát könyvtári terek állnak látogatóink rendelkezésére (Pl.: baba-mama 

szoba, pelenkázó, gyermekkönyvtár, közösségi tér, egyéni tanulói tér, oktatóterem stb.).  

 

Felhasználó-központúság 

Online katalógusunk (OPAC-unk) által számos távolról elérhető szolgáltatást biztosítunk a 

használóinknak, melyek nyitvatartási időn kívül is elérhetőek. A különböző korosztályok és 

látogatói rétegek igényeinek megfelelő változatos rendezvényeket szervezünk.  

 

Partnerközpontúság 

Együttműködünk a helyi nevelési-oktatási intézményekkel. A különböző igényeknek 

megfelelő programokat szervezünk (pl.: könyvtárhasználati órák, papírszínházas 

meseelőadások, gyermekkoncertek, író - olvasó találkozók).  

 

Megújulás 

Kollégáink nyitottak az új megoldásokra. Az új társadalmi, technológiai és környezeti 

kihívásokra a szolgáltatásaink és a könyvtári tereink folyamatos fejlesztésével reagálunk.  

 

Környezettudatosság 

2020 óta energetikailag teljesen megújult épületben (napkollektor, szigetelés, LED-világítás, 

szabályozható fűtés, új nyílászárók) dolgozhatunk és várjuk látogatóinkat. Ezzel összhangban 

elkötelezettek vagyunk a környezettudatosság mellett (szelektív hulladékgyűjtés, 

papírfelhasználás-mérséklés, újrahasznosítás, használt elem gyűjtése, szemétszedési akcióban 

való részvétel stb.) 
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SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

- A könyvtár épülete jól megközelíthető, központi 

  helyen van 

- Elegendő számú és ingyenes parkoló  

- Energetikailag megújult épült: új nyílászárók, 

LED-világítás, modern hőközpont fűtőtestek, 

szigetelt tető 

 -  Napkollektorok a tetőn: melyek az összes 

energiaigényünket biztosítják 

- Akadálymentesített épület 

- Lift 

- Az emeleten új padlóburkolat, új polcrendszer és 

új olvasói mosdók 

- Családias és gyermekbarát gyermekkönyvtár 

- Használó-és partnerközpontúság  

- Felhasználói igényekre alapozott szolgáltatások 

- Sokféle dokumentumtípust magában foglaló 

  gyűjtemény 

- Korszerű, integrált könyvtári rendszer használata 

  (HUNTÉKA) 

- Az adatbázisok naprakészek és teljesek 

- A munkatársak jól képzettek és nyitottak az újra 

- A vezetőség és a munkatársak elkötelezettek a 

  minőségbiztosítás mellett  

- Jó a munkahelyi légkör, kölcsönös bizalmon 

  alapuló együttműködés, csapatmunka a jellemző 

- Jók a munkakörülmények és munkafeltételek 

- Gyors alkalmazkodás a felmerülő változásokhoz, 

olvasói igényekhez 

- A könyvtár honlapja naprakész 

  információkat tartalmaz  

- Közösségi oldalaink aktívak és interaktívak 

- Ismert és elismert intézmény 

- Jó kapcsolat a média képviselőivel 

- Közösségi és kulturális rendezvényeink kedveltek 

  a lakosság körében 

- Családbarát munkáltató és szolgáltató hely 

- Az állományvédelem nem megoldott 

(nincsen biztonsági kapu, illetve biztonsági 

jellel ellátott dokumentumok) 

- Nincs riasztórendszer kiépítve 

- A földszinten nincs klímaberendezés 

- A földszinten még az elavult műpadló 

burkolat van 

- Kicsi raktár, kevés férőhely 

- A bankkártyás fizetés nem megoldott 
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PGTTJ elemzés 
 

A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár működési környezetének rövid 

bemutatása 

Földrajz, demográfia 

Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnagyobb városa, Magyarország 

északnyugati szögletében helyezkedik el. Jelenét és jövőjét egyaránt meghatározta és 

befolyásolja a város földrajzi elhelyezkedése, a nagytérségi kapcsolatot biztosító közlekedési 

útvonalak alakulása. Természetes kapocs Szlovákia, Ausztria és Magyarország között. A 

közigazgatási reform kapcsán kistérségi központ szerepköréből kifolyólag helyzete erősödött 

és a kistérségi közigazgatás központjává is vált, 2013. január 1-jével járási központ. 

A mosonmagyaróvári kistérség területileg és településszámát tekintve is nagy kiterjedésű: 

területe 931 km2 és 27 településéből áll, lakósságának száma 77569 fő (2017. január 1.). A 

kistérségben három város található (Mosonmagyaróvár, Jánossomorja, Lébény). Mindhárom 

egyaránt 

- Jó kapcsolat a fenntartó Flesch Nonprofit Kft-vel 

Lehetőségek Veszélyek 

 - Kommunikációs és információs technológia 

    fejlődése 

 - Helyismereti dokumentumaink digitalizálása, 

   elérhetővé tétele az interneten 

 - Tudatosabb marketing tevékenység 

 - Közönségkapcsolatok és reklám erősítése 

- Partnerkapcsolatok fejlesztése 

 - Távolról is elérhető szolgáltatásaink körének 

    bővítése  

 - Pályázati lehetőségek kihasználása 

 - Minősített Könyvtári Cím pályázat 

 - Az informatikai eszközök gyors elavulása 

 - A kultúra szerepének háttérbe szorulása 

 - Az internet elterjedésével az olvasás      

háttérbe szorulása 

 - Növekvő feladatok 

- Globális problémák jelentkezése (pl.    

járványhelyzet, háborús helyzet) 

 - Hiány a szakképzett fiatal szakemberekből 

 - Szakma presztízsének csökkenése 

 - Középiskolások és a fiatal felnőtt 

használók lemorzsolódása 

- Begyűrűző gazdasági nehézségek 

- Parkolási rendszer átalakítása 
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településen működik városi könyvtár, de mind állományában, mind felszereltségében a 

mosonmagyaróvári a legnagyobb, így joggal tekinthető a kistérség könyvtárának is. 

A településfejlesztési koncepció jövőképe szerint Mosonmagyaróvár, településhálózati 

szerepét megtartva erősebb kapcsolatok kialakítására törekszik a környező településekkel. Ez 

a turizmus, a munkaerő-és szakképzési politika, valamint a szociális ellátás területén fog testet 

ölteni. 

Mosonmagyaróvár 84 km2 nagyságú területen fekszik, lakónépessége 34 439 fő (2021. január 

1.). Bár a lakosság lélekszáma növekedett az utóbbi időben, ez nem a pozitív születés-

halálozás értéknek, hanem a bevándorlásnak tulajdonítható. A településen található üzemek 

munkaerőigénye következtében munkavégzés céljából többen költöztek ide az ország más 

részeiről, sőt még külföldről is. A településfejlesztési koncepció jövőképe szerint a 

népességszám a népességvonzás következtében dinamikusan növekedni fog és el fogja érni az 

50 ezres határt. Ehhez azonban növelni kell a település lakásállományát, mennyiségi és 

minőségi tekintetben egyaránt, valamint további infrastrukturális beruházásokra van szükség. 

Már jelenleg is gondot okoz a parkolás az új lakóövezetek és a gépkocsiállomány 

megnövekedése miatt.  

 

Politika 

Mosonmagyaróvárnak 2010 óta folyamatosan kormánypárti városvezetése van, ami 

megkönnyíti az országos és helyi érdekek összehangolását, és az ezekből fakadó hosszabb 

távú elképzelések megvalósítását. 

A könyvtár számíthat az önkormányzat képviselőtestületének támogatására stratégiai terve 

megvalósításában, amennyiben az elő tudja teremteni az ehhez szükséges gazdasági 

forrásokat. A könyvtár vezetője bírja a városvezetés bizalmát, kapcsolatuk a kölcsönös 

előnyökön alapul. 
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Gazdaság 

Mosonmagyaróvár gazdasága erős állapotban volt 2020 elején, a koronavírus támadásakor. A 

nagy múltú gyárak (gépgyártás, fémipar), és a közelmúltban idetelepült, túlnyomórészt 

külföldi tulajdonú üzemek (műanyagipar) viszonylag könnyedén vészelték át ezt az időszakot. 

A személyes kapcsolatokra épülő, korábban jelentős erőt képviselő szolgáltatásoknak 

(turizmus, vendéglátás, egészségturizmus) azonban jelenős hátrányokkal kellett számolniuk, 

új megoldásokat kellett kidolgozniuk. 

A könyvtár fenntartójának, a település önkormányzatának adóbevételei a koronavírus-járvány 

következtében csökkentek a helyi iparűzési adó eltörlése miatt. Jelentős volt a bevételkiesés a 

helyi adók és a közterületi díjak vonatkozásában is. A járvány okozta megtorpanás után, 

megfontolt gazdasági döntésekre lesz szükség a beruházások esetében az orosz-ukrán háború 

beláthatatlan következményei miatt is. Fel fognak értékelődni a lehetséges hazai és az uniós 

pályázati források. 

 

Társadalom 

A koronavírus társadalmi következményeivel is számolni kell, az elrendelt és önként vállalt 

szociális távolságtartás miatt. Lassan visszatérnek, és új erőre kapnak a megszokott közösségi 

rendezvények. A járvány újabb hullámának veszélye azonban fennáll, ezért kiemelt 

jelentőségű a digitalizáció. 

A családtámogatási rendszer eredményeként idővel pozitív irányba meg fog változni a 

lakosság korösszetétele, nőni fog a fiatalok száma, megáll a társadalom elöregedésének 

folyamata. A fiatalok és az idősek igényeit egyaránt figyelembe kell venni a tervezéskor. 

Magasabb hozzáadott értéket, folyamatos tanulást igénylő, magasabb jövedelmet ígérő 

munkahelyek fognak megjelenni elsősorban a „zöld” gazdaság területén. Ezzel párhuzamosan 

nőni fog a környezettudatos gondolkodás jelentősége az élet minden területén. 

A globalizáció eredményeit és pozitív hatásait elismerve, megnő a helyi sajátosságok, értékek 

jelentősége. A város arculata a civil szervezek, közösségek munkáján keresztül láthatóvá 

válik, erősödik a helyi identitás és kohézió. 
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Technológia 

Egyre sürgetőbb feladat a digitális analfabétizmus felszámolása, a digitális írástudás 

fejlesztése. 

Fontos a virtuális világból a valóságos világba vezető ösvény megtalálása, a mindkét világra 

érvényes értékrend kidolgozásával. Ebben a munkában kiemelt szerep jut majd a „kétlaki” 

települési könyvtárnak. 

 

Jog 

 

Könyvtárunk működését az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről és a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza. A törvény világosan, érthetően 

szabályozza könyvtárak működését, feladatait, fenntartását, finanszírozását és 

együttműködését. Számos jogszabály született, amely a részletekbe menően szabályozta, 

pontosította a működést. A 2020-ban kezdődő Covid 19 járványt érintő törvényi változások 

érintik a könyvtárak működését is.  

Fontos változás, hogy munkatársaink 2019.01.01-től nem közalkalmazottak, hanem a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá esnek. 

 

 

Átfogó célok 
 

Az új elvárások és a felmerülő használói igények arra ösztönözik az intézményünket, hogy az 

eddig elismert munkánkat még magasabb színvonalon, minden pályázati lehetőséget 

kihasználva, új megoldásokat keresve végezzük. Könyvtárunk törekszik az eddig elért jó 

eredmények megőrzésére, a helyi közösség számára az igényekhez alkalmazkodó, minőségi 

szolgáltatások biztosítására.  

Kiemelt célunk, hogy könyvtárunk feleljen meg az információs társadalom és a digitális kor 

kihívásainak, legyen a XXI. századi felhasználó könyvtára, használó és partnerközpontú 

könyvtár. Olyan közösségi tér, ahonnan az információk bárki számára szabadon elérhetőek. 

Intézményünk törekszik az eddig elért eredmények megőrzésére és minőségi szolgáltatások 
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nyújtására. Célunk a helyi közösség szolgálata, honismereti, közhasznú információkkal való 

ellátása, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Legyen intézményünk az élethosszig 

tartó tanulás színtere, a tudásalapú társadalom, az oktatás a képzés nélkülözhetetlen 

háttérintézménye. 

Szolgáltatásaival, rendezvényeivel, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul 

városa sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket. 

Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet épületének gazdaságosabb, környezettudatos 

működtetésére a fenntarthatóság jegyében. További céljainkban szerepel a „Zöld Könyvtár” 

elveinek érvényesítése mind a szemlélet, mind a szolgáltatások tekintetében is. 

Dolgozóink a megfelelő képességekkel, képzettséggel és kompetenciákkal rendelkeznek, 

munkájukat magas színvonalon végzik. Ennek érdekében a vezetés ösztönzi a szakmai 

programokon, konferenciákon való részvételt, és segíti az intézményen belüli tudásmegosztást 

a kollégák számára. Minden munkatársunk szakirányú végzettséggel rendelkezünk, ez 

intézményünkben alapvető elvárás.  

 

 

Kiemelt kulcsterületek 
 

1. XXI. századi információs társadalom kialakulását segítő fejlesztések 

Beavatkozások: 

• korszerű, modern informatikai eszközök és szaktudás biztosítása 

• digitális írástudás fejlesztése a használók körében (internet tanfolyam) 

• források keresése, biztosítása a fejlesztéshez (ÉNT, pályázatok) 

• könyvtár honlapja 0-24 órában biztosítja szolgáltatásait az online térben 

• közösségi felületein is végez információszolgáltatást (Facebook, Instagram, blog) 

• folyamatos digitalizálás végzése és közzététele, cikkfeltárás  

• A Moson Megyei Életrajzi Lexikon online adatbázisának folyamatos frissítése, 

karbantartása 
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2. Környezettudatosságra, fentarthatóságra irányuló fejlesztések 

Beavatkozások: 

• TOP-os pályázat keretében energetikai felújítás történt (világítás, nyílászárócsere, 

modern hőközpont és fűtőtestek, tetőszigetelés) 

• napelemrendszer telepítése, mely az összes energiaigényünket lefedi 

• szelektíven gyűjti a hulladékot, használt elem gyűjtő dobozokat helyezett el látogatói 

tereiben 

• eszközeinkbe újratölthető elemek használata 

• takarékos papírfelhasználásra törekszik, előnyben részesíti a digitálisan formában 

tárolt dokumentumokat, a kétoldalas nyomtatást, papír újra felhasználását és az 

újrahasznosított papír vásárlását 

• gyűjteményében erősíti a környezetvédelemmel, és fentarthatósággal kapcsolatos 

területeket 

• részvétel a városi szemétszedő (TeSzedd) akcióban  

 

3. Családbarát könyvtár kialakítására irányuló fejlesztések 

Beavatkozások: 

• célunk, hogy a könyvtári szolgáltatások és programokon való részvétel közös családi 

program legyen 

• könyvtár helyet ad a Kerekítő foglalkozásoknak 

• papírszínházas foglalkozásokat tart 

• Baba-mama szoba kialakítása 

• Flesch nyári tábor lebonyolításában könyvtár is rész vesz 

• gyermekkönyvtári térben fejlesztő játékok elhelyezése 

• használói igény és elégedettség mérések eredményeinek figyelembevétele 

• COVID 19 járványhelyzet alatt az online kölcsönzés folyamatos biztosítása 

• Családbarát Szolgáltató Hely 2020 bronz fokozat 

 

4. Könyvtár, mint tudástár és közösségi tér is egyben 

Beavatkozások: 

• Helyismereti dokumentumok folyamatos digitalizálása és a tartalommegosztás 

biztosítása 
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• könyvtár biztosítja a nagy könyvtárak szabadon elérhető tartalmának helyi 

elérhetőségét 

• NAVA-Pont szolgálató hely 

• Arcancum Digitális Tudománytár Adatbázis ingyenes elérésének biztosítása 

• ODR rendszerben dokumentum kérő és szolgáltató könyvtárként is részt vesz 

• a gyűjteményszervezést az igényeknek megfelelően fejleszti, ellenőrzi, folyamatosan 

karban tartja 

• kiemelkedő feladatnak tekinti a helyi szerzők támogatását, könyvbemutatók, író 

olvasó találkozók, kiállítások szervezésével (nem csak helyi vonatkozásban) 

• Könyvklubok szervezése  

• együttműködés a térség oktatási-nevelési intézményeivel (közösségi szolgálat) 

• „teraszkönyvtár” kialakítása a könyvtár és a Flesch Központ közötti közös udvarban, 

ami a nyári időszakban közösségi térként és rendezvények helyszíneként is funkcionál 

 

5. Könyvtárosi kompetenciák folyamatos fejlesztése, erősítése 

Beavatkozások: 

• szakmai napokon, programokon, konferenciákon való részvétel biztosítása a 

kollégáknak 

• továbbképzési program kidolgozása 

• minőségirányítási szempontok érvényesítése a mindennapi munka során 

 

 

6. Minőségfejlesztés, minőségirányítás 

Beavatkozások: 

• Minőségirányítási Tanács folyamatos működése 

• minőségirányítás dokumentumainak elkészítése, javítása, felülvizsgálata 

• munkatársak részvétele a minőségirányítási munkában 

• szervezeti kultúra fejlesztése 

• könyvtár teljesítményének értékelése 

• pályázás a Minősített Könyvtári Címre 
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Záró rendelkezések 
 

A fenti stratégiai tervet a könyvtár szakmai vezetője hagyja jóvá a munkatársak 

egyetértésével. A Huszár Gál Városi Könyvtár Stratégiai Terve 2019. március 1-jén lép 

hatályba. 

 

 


