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1. Bevezető
1.1. A stratégiai terv célja
Az információs társadalom új kihívások elé állította a könyvtárakat. A folyamatosan változó
makrokörnyezet (politika, gazdaság, társadalom, technológia, jog terén), a használói (nem csak
olvasói) igények folyamatos változása azt kívánja, hogy intézményeink folyamatosan vizsgálják a
környezetüket, méréseket, értékeléseket végezzenek, majd az elemzéseket követően határozzák
meg céljaikat és feladataikat.
A stratégiai tervünk célja, hogy útmutatást adjon az előttünk álló 5 évre. A mikro- és
makrokörnyezet elemzése után, a hazai és nemzetközi könyvtári trendek figyelembe vételével
határoztuk meg céljainkat, amelyekhez beavatkozásokat rendeltünk.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár vezetése és kollektívája a minőségirányítás szabályai
szerint végzi munkáját, ezt a Minőségi Kézikönyvben dokumentálja.
Mottónk:
„De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?”
(Karinthy Frigyes: Különös eset)

1.2. Küldetésnyilatkozat
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a makro- és mikrokörnyezetünk igényeinek változásait, és
innovatív módon reagálunk azokra. Környezettudatos szemlélettel szervezzük tevékenységünket.
A külső és belső kohézió érdekében hangsúlyt fektetünk a partnerkapcsolati háló erősítésére.
A nyomtatott és elektronikus információk mindenki számára hozzáférhetővé tételével, közösségi
programok szervezésével „harmadik otthont” teremtünk a régi és új városlakóknak. Törekszünk az
egyenlő hozzáférés biztosítására, különös tekintettel a digitális kompetenciák területén.
A lakossági igények teljes körű szolgálata érdekében együttműködünk a város más kulturális,
oktatási és szociális intézményeivel.
Törekszünk a szolgáltatási feltételek optimalizálására, források felkutatására.
Komplex gyűjteménnyel, minőségi szolgáltatásokkal elégítjük ki a felmerülő használói igényeket.
Folyamatos továbbképzéssel biztosítjuk a könyvtárosok minőségi szolgáltatáshoz szükséges
kompetenciáinak fejlesztését.

1.3. Jövőkép
Intézményünk Paks város könyvtári, információs és közösségi központjává, a város egyik
meghatározó kulturális alapintézményévé válik. Korszerű, új épületben, hosszútávú és sokszínű
szolgáltatásra alkalmas terekkel, legmodernebb infrastruktúrával szolgálja a város és környékének
használói igényeit.

3

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár – Stratégiai terv 2017-2022

1.4. Minőségpolitikai nyilatkozat
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár valamennyi munkatársa elhivatottan kívánja végezni
feladatát a városi közösség életminőségének javítása érdekében. Ennek megfelelően tevékenysége
során minden dolgozó kiemelt figyelmet fordít az alábbi irányelvek megvalósulására:
Az intézmény munkatársainak viselkedése A magyar könyvtárosság etikai kódexének előírásaihoz
igazodik, az abban foglaltak a szervezet működésének egészét meghatározzák.
A könyvtár az esélyegyenlőség jegyében minden potenciális partnere számára megfelelő módon
próbálja elérhetővé tenni szolgáltatásait, és lehetőségéhez mérten igyekszik olyan helyzetet
teremteni, hogy személyes helyzetéből adódóan senki ne legyen akadályoztatva a kulturális javak
elérésében.
Ennek érdekében az intézmény a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer alapján rendszeresen
vizsgálja, illetve értékeli mind saját munkáját, mind partnereinek igényeit, és intézkedési tervet készít
a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, az együttműködés javítására.
A könyvtár működésének folyamatos szabályozása és fejlesztése céljából minőségirányítási
rendszert alkalmaz, a Könyvtári Minőségi Díj elérésére törekszik, hogy partnereinek európai
színvonalú szolgáltatásokat nyújthasson.
Az intézmény a minőségirányítási rendszer bevezetésére és minőségfejlesztési ütemtervének
felügyeletére Minőségirányítási Tanácsot alakít, az átláthatóság jegyében pedig Minőségügyi
Kézikönyvében közzéteszi minőségügyi dokumentációjának nyilvános részét.
A könyvtár kiemelt célként kezeli a környezettudatosság és erőforrásgazdaságosság alapelveinek
rendszerszemléletű beépülését a szervezet mindennapi működésébe.
A fenti irányelvek teljesülését biztosítandó a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár valamennyi
munkatársa állást foglal a továbbképzéseken való részvétel, valamint a szervezeti kultúra folyamatos
fejlesztése mellett, mert a minőség iránti személyes elkötelezettség kibontakozása egy
feladatorientált szervezetben történhet meg.

2. Helyzetértékelés
2.1. Paks város bemutatása
Paks Tolna megye fejlett, funkciókban gazdag keleti sávjába tartozik. Jó mezőgazdasági adottságú,
gazdasági-technológiai terület. A szorosan vett vonzáskörzetébe öt, a másodlagos övezetbe további
öt település tartozik.
Paks Tolna megye legkedvezőbb korösszetételű járásközpontja és második legnépesebb városa.
Képzettségi, végzettségi és foglalkoztatási mutatói alapján kiemelkedően jó helyzetű, a jövedelmi
viszonyok kedvezőek, a lakásállomány jó állapotú. Probléma, hogy nem elégséges a
munkahelykínálat a nők, a nem műszaki végzettségű férfiak és az alacsony képzettségűek számára.
Paks tankerületi központhoz tartozik tíz környező település összes állami fenntartású iskolája.
Pakson két gimnázium (ebből az egyik egyházi fenntartású), két szakképző iskola, valamint négy
általános iskola található, utóbbiak tagiskolájaként működik a képzés Németkéren és
4
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Pusztahencsén. A járás többi településéből nincs iskola Bikácson, másik tankerülethez tartozik
Gerjen, Pálfa, Sárszentlőrinc és Tengelic.
Óvoda minden településen van, így a városközponti szerepköre ezen a téren nem érvényesül
erőteljesen.
A térségben a közművelődésben is Paks tekinthető a központnak. A városban három kulturális
intézmény működik: Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paksi Városi Múzeum, Csengey Dénes
Kulturális Központ.

2.2. PGTTJ elemzés
2.2.1. Politikai környezet

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár legszélesebb politikai környezete az Európai Unió,
működése során figyelembe veszi és alkalmazza az európai ajánlásokat, követi a trendeket. A
könyvtár által végrehajtott, illetve tervezett projektek illeszkednek az EU célkitűzéseihez.
Az intézmény működését a Magyarországon hatályos jogszabályok és rendeletek határozzák meg.
(Ld. 2.2.5. fejezet) Probléma a kulturális területek nem megfelelő támogatása, a jogszabályok
gyakori változása, és a rendeletek késői megjelenése. Hosszú ideje nem volt a szférában
bérrendezés, a minimálbér emelkedése miatt értelmét vesztette a közalkalmazotti bértábla. Hiányzik
az életpálya-modell, amely vonzóvá tehetné a szakmát a fiatalok számára. Kevés könyvtáros
szakember végez, a későbbiekben ez komoly problémát fog jelenteni. A kollégák szervezett
képzésen való részvétele jogszabály által meghatározott előírás.
Nincsen országos könyvtári stratégia. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és
Könyvtári Szövettség ajánlásai határozzák meg a fejlesztési irányokat. Kiemelt cél a
versenyképesség, a foglalkoztatás növelése, az életminőség javítása, az élethosszig tartó tanulás
támogatása, a digitális kompetenciák fejlesztése, a közösségépítés.
A könyvtár fenntartója Paks Város Önkormányzata. Paks Városfejlesztési Koncepciójában a III.
átfogó célon belül (Magas életminőségű társadalom megteremtése vonzó városi környezetben) a 2.
fejlesztési cél a humán közszolgáltatások fejlesztése az életminőség javítása és a kultúra
szolgálatában. Sajnálatos módon a könyvtár nem kerül említésre a stratégiában. Ennek ellenére
elmondhatjuk, hogy a fenntartó támogatja és segíti a szakmai munkánkat.
A könyvtár fontos szerepet tölt be Paks város és vonzáskörzetének oktatási és kulturális életében.
Hosszú évek óta együttműködő partnereink az óvodák, az iskolák és a kulturális intézmények.

2.2.2. Gazdasági környezet
2016-ban a globális gazdaságot bővülés jellemezte. Az Európai Unió tagországainak együttes
teljesítménye emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
A magyar gazdaság az utóbbi években növekedési pályára állt.
A települési könyvtár fenntartása a az önkormányzat kötelező feladata, a könyvtár finanszírozását
a kulturális törvény szabályozza.
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A város gazdaságát alapvetően meghatározza a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A város jelentős
gazdasági egysége még a Paksi Ipari Park Kft. A helyi táji, természeti, valamint klimatikus
adottságok alkalmassá teszik a területet a sokoldalú mezőgazdasági használatra, ez a tevékenység
inkább a járás kisebb településeire jellemző. Paks jövőjét alapvetően határozza meg az atomerőmű
bővítése, ez hosszú távon stabillá, ugyanakkor egypólusúvá teszi a helyi gazdaságot. A fejlesztés
következtében várható az ingatlanpiac és a turizmus fejlődése, megélénkülése.
A központi költségvetésből származó pénzeszközön kívül jelentős anyagi támogatást nyújt Paks
város önkormányzata. Ezeket a forrásokat pályázati lehetőségekkel tudjuk kiegészíteni. Az
érdekeltségnövelő támogatást a fenntartó az előző évben dokumentumvásárlásra fordított összeg
alapján igényelheti. A könyvtárnak bevételi kötelezettsége van.

2.2.3. Társadalmi környezet
2017 első hónapjaiban az alapvető népmozgalmi mutatók szerint kevesebb élveszületés és
jelentősen több halálozás volt, mint 2016 elején.
Javultak a munkaerőpiaci mutatók. Nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség. Ebben
nagy szerepe van a közmunka programnak. A bruttó és nettó keresetek egyaránt közel 10%-kal
haladták meg a 2016. januárit. (Több szférában történt bérrendezés, emelkedett a minimálbér.)
Paks lakónépessége 2017. január 1-jén 19117 fő. Tolna megye második legnépesebb városa, a
népsűrűség azonban a városszerkezet miatt alacsony. 2001 óta folyamatosan csökken a
lakónépesség, ez együtt jár a lakosság elöregedésével. Az atomerőmű bővítése kapcsán várható,
hogy a lakosságszám újra emelkedni fog, egyidejűleg a korszerkezet is változik. Fontos az aktív
idősödés támogatása, a szépkorúak társadalmi részvételének növelése. Egyre fontosabbá válik az
élethosszig tartó tanulás.
2011-ben a lakosság 2,6%-a német, 1,5%-a cigány kisebbséghez tartozónak vallotta magát. Az
erőműbővítés kapcsán várható, hogy új nemzetiségekkel színesedik a lakosság.
Paks lakosságának képzettségi, végzettségi mutatói minden tekintetben kedvezőbbek a járási és a
megyei adatoknál, sőt az országos értéket is meghaladják mind a felsőfokú végzettségűek magas,
mind az iskolázatlanok alacsony szintjét tekintve. A pozitív foglalkoztatottsági és képzettségi
helyzetnek köszönhetően a jövedelmi viszonyok is kedvezőek a városban.
Országos tendencia, hogy a fiatalok könyvtárhasználata csökken illetve változik. Ez új feladat elé
állítja a könyvtárakat.

2.2.4. Technológiai környezet
Az információs társadalmat az állandó változás jellemzi. Felgyorsult a technológiai elavulás,
folyamatosan fejlődnek az adathordozók, változnak a platformok, a fájlformátumok, új
dokumentumtípusok jelennek meg, régiek tűnnek el. Ez nagy kihívást jelent, szakmai
felkészültségben, illetve az anyagi forrásokat illetően próbára teszi a könyvtárakat, könyvtárosokat.
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Változtak a szabadidős szokások. Az online kommunikáció és jelenlét illetve az elektronikus
szolgáltatások miatt nélüközhetetlenné vált az internet, ami tovább növeli az egyenlőtlenségeket.
Ezek leküzdésében a könyvtáraknak kiemelkedő szerepük van. Ehhez nem csak a szakmai tudás
bővítése szükséges, hanem a kiszolgálórendszer korszerűsítése, nékülözhetetlenné válik a korszerű
könyvtárépület (akadálymentesen megközelíthető, oktatási célra alkalmas/variálható terek).

2.2.5. Jogi környezet
Könyvtárunk működését az alább felsorolt törvények és rendeletek szabályozzák.
Törvények























Magyarország Alaptörvénye
2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Rendeletek


9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
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foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
138/2014. (IV. 30.) Korm. r. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
120/2014. (IV.8.) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
51/2014 (XII.10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a
megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a
nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt
feladatairól
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
és szakágazatok osztályozási rendjéről
39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
14/2011.(IV.7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj
megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra
kötelezett nyilvános könyvtárakról
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról
22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes
tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és
feltételeinek meghatározásáról
73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális
kedvezményekről
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
6/2001. (I.17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
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60/1998. (III. 27.) Korm. r. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és
hasznosításáról
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
150/1992. (XI.20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állományellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Önkormányzati rendeletek




Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 16.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról

Az Európai Unió előírásai







2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a szerzői és szomszédos jogokra
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről
A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való
hozzáférésről és azok megőrzéséről
2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól
A Bizottság 2011/711/EU ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok digitalizálásáról
és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
2006/115/EK irányelv a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi
tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról

2.3. SWOT analízis
Erősségek
Bejáratott partnerkapcsolatok
Megfelelő könyvállomány
Jó technikai felszereltség
Stabil anyagi háttér
Folyamatos megújulási igény
Nyitottság

Gyengeségek
Hiányos szakmai ismeretek
Alacsony dolgozói létszám
Akadálymentesítés hiánya
Állandó informatikus kolléga hiánya
Küzdelem a helyhiánnyal
Előadó-, oktatótér igénye
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Barátságos légkör
Hosszú nyitva tartás
Olvasóbarát árak
Könyvtárépület kiváló elhelyezkedése
Otthonkönyvtár szolgáltatás
Sokszínű, ingyenes programok
Jól működő könyvtárközi kölcsönzés
Lehetőségek
Korszerű könyvtárépület
Részvétel szakmai továbbképzéseken
Szabadidős szokások változása

Klímaberendezés hiánya
Felnőtt és gyermek könyvállomány külön
épületben található
Hiányosságok a környezettudatos működésben

Veszélyek
Függőség a kulturális közfoglalkoztatási
programtól
Behajthatatlan tartozások
Helyi kulturális intézmények rivalizálása
AV-állomány
használati
szokásainak
átalakulása
Olvasási, olvasói, könyvtárhasználati szokások
megváltozása

3. Átfogó célok
A könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye, ezáltal az információs
társadalom, tudástársadalom alapintézménye. Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. A könyvtári rendszer
részeként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, biztosítja más
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
A digitális műveltség megszerzésének biztosítása könyvtári alapfeladat. Segíti a
könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen
át tartó tanulás folyamatában. Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.
A könyvtár az oktatás, a képzés, a kutatás és az innováció nélkülözhetetlen háttérintézménye, az
élethosszig tartó tanulás színtere. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását,
a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkeresés lehetőségét. Tudás-,
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez.
A könyvtár a kultúra, a közművelődés, a közösségi találkozások színtere, a kulturális sokszínűség
támogatója. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez.
A könyvtár a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
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4. Kiemelt kulcsterületek
4.1. Cél 1

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvár szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít
minden nyilvánosságra került információhoz és dokumentumhoz, hogy ezzel
hozzájáruljon az állampolgárok életminőségének javításához.
Beavatkozások:







Szolgáltatások otthonról történő elérésének biztosítása
Az egyetemes (befogadó) tervezés elvei alapján a szolgáltatási struktúra és folyamatok
folyamatos felülvizsgálata
Az egyetemes (befogadó) tervezés elveinek érvényre juttatásával törekszünk a funkcionális
akadálymentesítés megvalósítására
Informális és nem formális képzésekkel támogatjuk az élethosszig való tanulást, különösen
a digitális kompetenciák fejlesztését.
Felkutatjuk, őrizzük, ápoljuk a helyi értékeket, a helyi hagyományokat, helyismereti és
helytörténeti dokumentumokat.
Minden évben támogatjuk egy helytörténeti témájú könyv kiadását a Hiador sorozatban.

4.2. Cél 2

Intézményünk kiemelt feladataként tekint a közösségépítésre.
Beavatkozások:





Csoportok számára versenyeket, vetélkedőket hirdetünk.
Klubokat, civil szervezeteket műküdtetünk/fogadunk be.
Könyvtárépületből kimozduló klubfoglalkozásokat szervezünk.
Részt veszünk a város életében, más intézményekkel, civil szervezetekkel közös
rendezvényeket valósítunk meg.

4.3. Cél 3

Minőségirányítási rendszert vezetünk be és alkalmazunk, amely hozzájárul a
szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez és megőrzéséhez, az állandó megújuláshoz.
Célunk, hogy minősített könyvtárrá váljunk.
Beavatkozások:





A könyvtár Minőségirányítási Tanácsot működtet, amely folyamatosan felülvizsgálja és
ellenőrzi a folyamatokat.
Méréseket és önértékelést végzünk.
Projektcsoportokat hozunk létre.
A minőségirányítási rendszer dokumentumait összefoglaljuk a Minőségi Kézikönyvben.
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4.4. Cél 4

A szolgáltatási színvonal hatékonyságának növelése érdekében törekszünk minél több
pályázati forrás kiaknázására.
Beavatkozások:




Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat.
Részt veszünk pályázati ismeretekkel kapcsolatos szakmai továbbképzéseket.
Megtervezzük a pályázati munkafolyamatot.

4.5. Cél 5

Megerősítjük külső és belső partnerkapcsolatainkat.
Beavatkozások:







Rendszeresen tartunk értekezleteket nem csak szűkebb szakmai közösségünkben, szakmai
napokat szervezünk a járás könyvtárosainak.
Közös adatbázist és katalógust működtetünk.
Közös pályázati lehetőségeket keresünk.
Rendszeresen ellenőrizzük és frissítjük partnerlistánkat.
Az együttműködő intézményekkel együttműködési megállapodásokat kötünk.
Partnereinket rendszeresen tájékoztatjuk rendezvényeinkről, híreinkről.

4.6. Cél 6

Célunk, hogy fejlesszük munkatársaink szakmai felkészültségét.
Beavatkozások:






Tudástérkép elkészítése
Továbbképzési terv elkészítése
Konferenciákon, workshopokon való részvétel támogatása
Továbbképzéseket követően tudásmegosztás szervezése
A könyvtáros szakirodalom illetve a hazai és nemzetközi szövetség ajánlásainak
figyelemmel kísérése

4.7. Cél 7

Célunk a zöld könyvtári kritériumoknak megfelelő működés.
Beavatkozások:





Energia-, víz-, fűtés- és eszköztakarékos munkavégzés
Szelektív hulladékgyűjtés
Újrahasznosított alapanyagok felhasználása
Környezettudatosságot középpontba állító rendezvények szervezése
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5. Záró rendelkezések
A stratégiai tervet a Minőségirányítási Tanács egyetértésével az intézmény igazgatója hagyja jóvá,
erről a fenntartót tájékoztatja.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár stratégiai terve 2017-2022 közötti időszakra 2017. április
1-jétől lép életbe.
A stratégiai terv alapján évenként cselekvési tervek készülnek határidők, felelősök, források
megjelölésével. A cselekvési tervek alapján készülnek a beszámolók.

Paks, 2017. március 27.
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A stratégiai terv elkészítése során felhasznált dokumentumok jegyzéke
1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtáriellátásról és a
közművelődésről
2. Helyi közösségi fejlesztési stratégia: 2014-2020. Kézirat. Paks: Paks Helyi Akciócsoport,
2016. 76 p.
3. Paks Integrált Városfejlesztési Stratégiája. I-II. köt. 2014.
http://paks.hu/res/ivspaks.pdf
4. A KSH jelenti: gazdaság és társadalom. 2017/1.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21701.pdf
5. Könyvtárakat

érintő

jogszabályok

jegyzéke

(http://ki.oszk.hu/jogszabalyok)

6. Szükségletfelmérés a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár „Tudásdepó-Expressz” – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében c. pályázati felhíváshoz. Kézirat. Paks: Pákolitz István Városi
Könyvtár, 2012.86 p.
7. Tézisek és ajánlások (http://mke.info.hu/wpcontent/uploads/2013/02/TEZISEK_kozlesre_adhato_2013_02_18.pdf)
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