
3.1 Jövőkép

A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek
kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint
műveltségnek a mindenki számára hozzáférhetővé tételével versenyképes, élhető
országot alakítunk ki, amelyben mindannyian otthon lehetünk.

3.2 Átfogó cél

E jövőkép megvalósítása érdekében 
 Minőségi közszolgáltatást megvalósító rendszert hozunk létre. 
 A magas színvonalú, országos szolgáltatási rendszert alrendszerek, illetve

különböző típusú korszerű könyvtárak alkotják, amelyek egyrészt komplex
gyűjteménnyel – a szerves egységet alkotó hagyományos könyvtárral és
tudástárral, információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal –,
másrészt a legkorszerűbb igényeket kielégítő szolgáltatási formákkal állnak
használóik rendelkezésére; az információs értékláncba való tudatos beépüléssel
válnak nélkülözhetetlenné. 

 A könyvtárakban korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal
rendelkező 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.

 Az előző stratégiából prioritásként folytatódik tovább a vidékfejlesztés, a
hozzáférés növelése, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása.

Az előző stratégiából prioritásként folytatjuk

 a vidékfejlesztést,
 a hozzáférés növelését,
 a fogyatékkal élők kiemelt támogatását.
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3.3. Célok

A könyvtár

1. közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten
biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz – határokon innen
és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is);

2. a használó-központúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási
időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz,
valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez;

3. új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra
fejlesztéséhez;

4. közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az
életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének
növelését.

3.4 Kiemelt kulcsterületek

1. cél:
A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten
biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz – határokon innen és túl
(figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is),

Beavatkozások
1. Együttműködés minden információt előállító és szolgáltató hazai és határon túli

szervezettel, intézménnyel, nyitás az üzleti alapú, vállalkozási formákban
megvalósuló információs szolgáltatások felé.

2. A hagyományos és elektronikus dokumentumvagyon bibliográfiai feltárásának
teljessé tétele – a katalógusok retrospektív konverziójának befejezése. A hazai és
nemzetközi információforrások (adatbázisok) költséghatékony, a könyvtárak
konzorciális együttműködésén alapuló beszerzése és szolgáltatása.

3. A kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való magas színvonalú
ellátása a tudományterületi szakmai színvonal emelése, a tudományos
intézmények szellemi termékeinek hozzáférhetővé tétele és a versenyképes
gazdaság erősítése érdekében. 

4.  Regionális forrásközpontok és tudásközpontok működésének és
szolgáltatásainak kialakítása – bekapcsolva a könyvtári rendszer új szintjébe a
határon túli magyarokat ellátó, határon túl működő szervezetek, intézmények
szolgáltatásait is.

5. Az országos központi nyilvántartások összehangolt kezelése: a MOKKA és az
ODR bibliográfiai adatainak egyesítése; a NPA, a MEK, a MATARKA
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fejlesztése a szerzői jogok figyelembe vételével.
6. A könyvtárakban őrzött kulturális javak digitalizálása, online hozzáférhetővé

tétele és archiválása.
7. Kompetenciaközpont létrehozása a digitalizált tartalmak hosszútávú megőrzése,

nyilvántartása, feldolgozása és szolgáltatása érdekében.
8. Dedikált hálózat és egységes szolgáltatási felület kialakítása a digitális és

elektronikus tartalmak közös szolgáltatása érdekében.

2. cél
A könyvtár a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási
időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint
a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez.

Beavatkozások
1. Az IKT infrastruktúra kiterjesztése és megerősítése a közszolgáltatást nyújtó

könyvtárakban és könyvtári szolgáltató helyeken
2. A web-alapú szolgáltatások kiterjesztése, értéknövelt szolgáltatások kialakítása.
3. Szabványos felépítésű könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) kialakítása a

használók bevonásával; nem könyvtári és nem hagyományos információk és
ismeretek (iwiw, wiki, könyvesboltok, antikváriumok, más archívumok,
elektronikus szolgáltatások) közvetítése.

4. Új technológiák bevonása a magasabb szintű szolgáltatások közvetítésére:
könyvtár 2.0, blogok, elektronikus hírlevelek, RSS, keresőmotorok, személyre
szabott keresőszoftverek, ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek és
alkalmazások stb.

5. Az elektronikus szolgáltatások kialakítása, megerősítése a kistérségi,
mozgókönyvtári szolgáltatások területén.

6. Elektronikusan elérhető 24 órás szolgáltató könyvtárak kialakítása a
felhasználók elvárásainak rendszeres mérésével, a szolgáltatások fejlesztésével és
értékelésével.

7. Egyedi azonosítók kialakítása a felhasználók számára a könyvtári
adatbázisokban történő keresésre, a szolgáltatások igénybevételére, a személyes
kapcsolattartásra

3. cél
A könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra
fejlesztéséhez.

Beavatkozások
1. Partnerség a könyves szakma minden érintett hazai és határon túli magyar

szervezetével.
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2. A közoktatás (önkormányzati) megrendelőként használja a könyvtári
szolgáltatásokat, rendezvényeket, olvasásnépszerűsítő akciókat.

3. Új gyűjteményfejlesztési stratégia többletforrásból a megyei és városi könyvtárak
számára az olvasáskultúra támogatására.

4. Az iskolai könyvtárak korszerűsítése: szoros kapcsolat az iskola számítógépes
helyszíneivel, gyermekbarát honlapok és blogok készítése és működtetése.

5. Az iskolai könyvtárak lakosságot ellátó szolgáltató szerepének növelése azokon
a településeken, ahol nem érhető el a kulturális, képzési és információs
szolgáltatások teljes kínálata.

6. A kettős funkciójú – települési és iskolai – könyvtáraknak a helyi igényeket
figyelembe vevő fejlesztése a kistelepüléseken. 

7. Többéves olvasási akció kidolgozása és meghonosítása a szülők és a
kisgyermekek olvasási kultúrájának fejlesztésére és megerősítésére: „Születéstől
az első könyvemig”.

8. Korai olvasásfejlesztési programok kidolgozása, olvasásfejlesztő tanácsadó
szolgálatok kialakítása, a legkisebbek számára csoportos, családi könyvtári
látogatások megszervezése.

9. Ifjúsági könyvtáros szakmai kompetencia kiépítése és bevezetése a diák- és
hallgatói életszakasz utáni lemorzsolódás megelőzésére.

4. cél
A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az
életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének
növelését.

Beavatkozások
1. Partnerség minden, a képzésben érintett hazai és határon túli magyar

szervezettel, a közgyűjteményi terület más intézményeivel (múzeumok,
levéltárak), a civil szférával.

2. A különböző könyvtártípusok nyújtotta ismeretanyag folyamatos, szervezett
továbbadása önkormányzati és egyéb fenntartói megrendelések alapján.

3. A munkaerő-piaci lehetőségekkel kapcsolatos információk folyamatos
közvetítése.

4. Az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének elősegítése a közérdekű,
közhasznú információk és az on-line kormányzati és önkormányzati
szolgáltatások könyvtári hozzáférésének biztosításával.

5. A távoktatási és e-tananyagok, e-felnőttképzési anyagok országos, közös
hasznosítása; távoktatási központok kialakítása a könyvtárakban,
együttműködésben a felsőoktatási intézményekkel és a munkaügyi
központokkal.
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6. A multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása az esélyegyenlőség
fenntartása érdekében, a nemzetiségek támogatása

7. A könyvtárak bekapcsolódása a helyi, kistérségi, regionális kulturális életbe, a
kulturális turizmusba mind információszolgáltatóként, mind értékmegőrző és
értékközvetítőként.

8. A felhasználók rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzése az életen át
tartó tanulás folyamatában, a digitális írástudás széleskörű oktatása.
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