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1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe
A könyvtárak évezredes tudására építve, a digitális kor igényeiből eredő szükségszerű
változtatásokat végrehajtva a könyvtár társadalmi szerepe tovább erősödik a következő években. A
szakképzett, segíteni tudó és akaró munkatársaival, korszerű szolgáltatásaival, jól kihasznált
közösségi tereivel, színvonalas rendezvényeivel és folyton fejlődő számítógépes infrastruktúrájával
az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárnak nélkülözhetetlen szerep jut a helyi társadalom
műveltségének, ezáltal az ország versenyképességének növelésében. A könyvtár a belső terek
átrendezésével, új bútorok, eszközök beszerzésével, innovatív ötletek alkalmazásával, a nyomtatott
és elektronikus dokumentumaival, szolgáltatásaival és a könyvtárban működő csoportjaival
alkotóműhellyé, közösségi térré, közösségi élménnyé, a város kulturális életének meghatározó,
megkerülhetetlen helyszínévé válik.

2. Küldetésnyilatkozat
Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár a művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne,
alapintézménye. Megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé tesszük az általunk gyűjtött,
megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és az információhoz való szabad
hozzáférést. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a társadalomból bármilyen okból kiszoruló, hátrányos
helyzetű emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, segítjük a különböző szintű
oktatási programokban résztvevők felkészülését. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas és
kreatív eltöltésére, hozzájárulunk a felnőttek és a gyermekek olvasási kultúrájának fejlődéséhez.
Könyvtárunk a változatos, színvonalas programok, kisebb csoportfoglalkozások szervezésével a
művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne, közösségi tere minden korosztály számára. Gyűjtjük,
feldolgozzuk és elérhetővé tesszük a helyi kulturális értékeket, különös tekintettel Orosháza
irodalmi életére. Könyvtárunk szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott
munkatársakkal nyújt segítséget a használóknak.

3. Könyvtári stratégia
3.1 A stratégiai tervezés célja
A könyvtárak az elmúlt években, évtizedekben óriási átalakulásokon mentek keresztül. Csendes,
„elvonulós”, elszigetelt intézményből közösségi terekké alakultak át, ahol továbbra is kiemelt cél az
információhoz való közvetlen hozzájutás biztosítása, és a hozzáférés segítése. A könyvtár nem csak
könyvek gyűjtőhelye, hanem egy valós fizikai tér, ahol – egy országos hálózat részeként, annak
minden előnyét kihasználva – a könyvkölcsönzés mellett kisebb-nagyobb programok,
csoportfoglalkozások, tanfolyamok, előadások, játékok, folyóiratok, filmek, zenék, internet várja a
használókat. Míg korábban a dokumentumok, értékek gyűjtése, eljuttatása, megismertetése,
bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez mára kibővült a közösségi, közösségépítő- és
formáló, illetve szociális tevékenységekkel.
A változások hatással vannak a könyvtár minden területére, minden munkatársára, minden
használójára. A változások újabb változásokat – fejlődéseket, elvárásokat – generálnak, melyeket
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra. A stratégiai terv ennek a reagálásnak
nélkülözhetetlen eszköze. Általa – a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és jogi környezet
megismerésével, a könyvtári erősségek, hiányosságok, veszélyek és lehetőségek számbavételével,
egy új, minőségirányítási szemlélet meghonosításával, az átfogó célok és kiemelt kulcsterületek
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megfogalmazásával – nyerhet értelmet jövőképünk, és válhatnak valóra küldetésnyilatkozatban
megfogalmazott céljaink. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2016-2020-as Stratégiai terve a
könyvtár honlapjáról érhető el.1

3.2 Kiemelt kulcsterületek

1

•

1. cél: Minőségirányítási rendszer meghonosítása a könyvtárban
Beavatkozások:
• Minőségirányítási Csoport rendszeres munkájának biztosítása
• Munkatársak bevonása a minőségirányítási munkába
• A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése
• Könyvtári munkafolyamatok modellezése, felülvizsgálata, párhuzamosságok,
hiányosságok feltárása
• Statisztikai adatok elemzése
• A tapasztalatok alapján a szolgáltatások, rendezvények színvonalának
folyamatos fejlesztése

•

2. cél: Az információhoz a korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosítása az
esélyegyenlőség jegyében
Beavatkozások:
• Akadálymentes honlap kialakítása
• A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének
kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése
• Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak
állományának ajánlása
• Helybeni hozzáférés biztosítása nemzetközi és országos könyvtári
adatbázisokhoz
• Hozzáférés biztosítása a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz, elektronikus
ügyintézésben segítség nyújtása
• Közösségi hálózatok (social networking) bevonása, közösségi média tudatos
és célirányos felhasználása az információ- és tudásmegosztásban

•

3. cél: Az egész életen át tartó tanulás támogatása
Beavatkozások:
• A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének
segítése a különböző korosztályoknál
• Aktív szerepvállalás a köznevelés eredményességét célzó programban,
óvodások és iskolások kompetencia- és készségfejlesztő tanulását támogató
szolgáltatások bevezetése
• Speciális felhasználói képzések felnőtteknek a digitális írástudáshoz
szükséges készségek elsajátításának támogatására (internetes böngészés,
internetes közösségi oldalak, e-könyv olvasó stb.)
• Kapcsolatépítés és közös programok a város közoktatási intézményeivel,
szakmai szervezetekkel, pedagógusokkal, felnőttképzési szakemberekkel
egyedi megállapodások és programok alapján

•

4. cél: Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére
Beavatkozások:
• Könyvtári állomány gyarapításában olvasói igények folyamatos felmérése,

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár stratégiai terve. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja (2017. 02. 10.)
http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/10/strategia_20160930.pdf
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•
•
•
•

kielégítése
Könyvtárban működő csoportok támogatása, programok szervezésében
segítségnyújtás
Gyerekeknek kézműves foglalkozások, nyári játszóházak szervezése,
rendezvények anyagi támogatása
Könyvespolcok áthelyezésével könyvtári terek átalakítása közösségi terekké
A rendezvények bővítése, átalakítása igény szerint

•

5. cél: Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése
Beavatkozások:
• Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel
az olvasást népszerűsítő országos programokban
• Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése, népszerűsítése
• E-könyvek előállítása, gyűjtése, szolgáltatása, kölcsönzési lehetőségek
megteremtése
• Digitális eszközpark (táblagépek, e-könyvolvasók) beszerzése
• Könyvtárbemutató órák óvodások, kisiskolások, középiskolások és
pedagógusok számára helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt
• Különböző szolgáltatáscsomagok kifejlesztése és ajánlása a különböző
olvasói csoportoknak (pl. Családi olvasójegy)
• A könyvtárak és könyvtárosok társadalmi megítélésének erősítése

•

6. cél: Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése
Beavatkozások:
• Orosházi szerzők támogatása könyvbemutatók, közönségtalálkozók
szervezésével
• Helyi irodalmi alkotások rendszerezett gyűjtése, feltárása, hozzáférés
biztosítása
• A helyi irodalom, irodalmi alkotások, írók, költők népszerűsítése a könyvtár
honlapján, internetes közösségi oldalakon

•

7. cél: Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel
Beavatkozások:
• Kiemelt figyelem a partneri lista bővítésére, a partnerkapcsolatok
elmélyítésére
• Közös pályázatok írása, megvalósítása
• Könyvtárosok aktív szerepvállalása civil kezdeményezésekben

•

8. cél: Szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak
Beavatkozások:
• Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak
támogatása, a feltételrendszer megteremtése
• Belső továbbképzések, tréningek szervezése
• Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása
• Közreműködés a könyvtárosi életpálya modell kidolgozásában és
bevezetésében
• Szakmai kapcsolatok ápolása
• Szakmai utánpótlás biztosítása

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2017-es munkaterve a könyvtár jövőképét,
küldetésnyilatkozatát, a stratégia céljait és feladatait figyelembe véve, a már bevezetett és
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megismert programokra építve és új ötletekre alapozva készült el.

4. Helyzetelemzés
4.1 Fizikai környezet
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár fenntartói döntés értelmében 2007 decemberében költözött be a
Petőfi Művelődési Központ egy évvel korábban felújított épületébe. A költözés több szempontból is
kedvező volt a könyvtár számára: egyrészt a már jelentősen megviselt, szinte teljes felújításra
szoruló Dózsa György utcai épületből egy megújult, tiszta, akadálymentesített, korszerű helyiségbe
került, másrészt a városközpontban elhelyezve a könyvtár fizikailag is könnyebben elérhetővé vált,
valamint sok év után a könyvtári egység is javult a gyermekkönyvtár és a többi részleg egy épületbe
kerülésével. A művelődési központ földszintjén kapott helyet az internetes rész, valamint a raktár,
gördíthető állványrendszerrel, úgynevezett tömör raktár formájában. A könyvtár teljes alapterülete
936 m2. Sajnos a költözés nem járt együtt a bútorzat teljes cseréjével, igaz, a gyermekkönyvtárban
– több szakaszban, több pályázati forrásból – sor kerülhetett a polcok, asztalok és székek cseréjére
is. Minden esetben törekedtünk arra, hogy a korosztály igényeinek és adottságainak megfelelő
bútorzat kerüljön a gyermekek könyvtárába.
2016-ban a Petőfi Művelődési Központ belső felújítása érintette a könyvtárat is, a beázott,
tönkrement falrészeket kijavították, a beázásokat megszüntették, az elektromos hálózatot
felülvizsgálták, a tönkrement alkatrészeket, fénycsöveket kicserélték.

4.2 Könyvtárhasználók
A könyvtárnak 2016-ban 2460 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Két okból is örvendetes az
alábbi diagram: egyrészt, mert hosszú évek után először tapasztalhattunk emelkedést a regisztrált
könyvtárhasználók számában, másrészt pedig azért is, mert az újonnan regisztráltak aránya is
emelkedett.
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Szintén emelkedést láthatunk a személyes (helybeni) használók számában is: 2016-ban 32137-en
vették igénybe a könyvtár valamely szolgáltatását, ami – figyelembe véve, hogy 289 napot volt
nyitva a könyvtár – napi 111 könyvtárhasználót jelent.
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2016-ban összesen 164 rendezvénye volt a könyvtárnak, melyeken összesen 3998 fő látogatót
regisztráltunk.
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Célunk, hogy ez a szám hasonlóan alakuljon a jövőben is, hiszen az érdeklődőket sokkal könnyebb
egy-egy akcióval, könyvvel, újabb programajánlóval megszólítani, ha már túl van az ún.
„küszöbfélelmen”, azaz ismeri a könyvtári környezetet. Itt is törekszünk a változatosságra: a
könyvbemutatók mellett szervezünk ismeretterjesztő előadásokat, játszóházakat, játékos
vetélkedőket egyaránt.
A minőségbiztosítás jegyében folyamatosan mérjük és elemezzük a könyvtárhasználóink
7
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véleményét. Az elégedettségi felmérések eredményeit, értékeléseit a honlapunkról lehet letölteni2.

4.3 Személyi feltételek
A színvonalas szakmai munka megkívánja a megfelelő dolgozói létszámot. Jelenleg 9 teljes
munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) technikai dolgozó, kettő
közfoglalkoztatott, valamint kettő kulturális közfoglalkoztatott dolgozik a könyvtárban. Minden
könyvtáros felsőfokú könyvtári képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik. Az
50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2016-ban 36 középiskolás diák kapcsolódott
be a könyvtár munkájába napi néhány órában, jellemzően a nyáron. A korábbi évekhez hasonlóan
„Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indult 2016-ban is, könyvtárunk négy
diákot alkalmazott a program keretében.

4.4 Nyitvatartás
A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez
alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitvatartás. Júliusban és augusztusban a felnőtt könyvtár
csak fél napot volt nyitva, a gyermekkönyvtár és az internetes rész azonban szinte változatlan nyitva
tartással várta az olvasókat. 2016-ban összesen 289 napon volt nyitva a könyvtár.

4.5 Könyvtári állomány
A könyvtár állománya 2016. december 31-én 67.637 könyvtári egység volt, könyvek, időszaki
kiadványok, audiovizuális dokumentumok. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott,
katalógusból elérhető. Az állományunk 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai
adatait cédulakatógusban tárjuk fel, ami az állomány 5%-a, az összes többi könyvtári dokumentum
adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. Az állomány alakításnál figyelembe kell venni a
megfelelő mennyiségű és minőségű gyarapítást, de ugyanilyen fontos az állományból történő
kivonás is, amikor az elhasználódás, elvesztés, vagy tartalmi elavulás miatt dönt a könyvtár az
állományból való selejtezésről. Mind a gyarapításnál, mint a törlésnél figyelembe vesszük az
olvasói igényeket és szokásokat.
2015 kiemelkedő év volt az állománygyarapítás szempontjából, de 2016-ban is megfelelő
mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket.

2

Elégedettségi felmérések. - In. Justh Zsigmond Városi Könyvtár honlapja (2017. 02. 10.)
http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900
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Az állomány folyamatos fejlesztése az egyik legfőbb lehetőség az olvasói kör megtartásához,
növeléséhez. A tendencia biztató: 2015-ben végre megállt a csökkenés, sőt azóta tovább emelkedett
a kikölcsönzött dokumentumok száma.
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A könyvtári állomány online katalógusa lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitvatartási idején túl is
keresni lehessen benne. A katalógus tájékoztat a keresett mű kölcsönözhetőségéről, adott esetben
webes kapcsolatot tud kezdeményezni a könyvtár munkatársaival. A könyvtári állomány nagyobb
kihasználása érdekében a helytörténeti gyűjteményen kívül minden dokumentumot kölcsönzünk,
természetesen a dokumentumok egyéni sajátosságainak megfelelően különböző kölcsönzési
szabályokkal.
A könyvtárba jelenleg 134 folyóirat jár. Természetesen könyvtárunk is lehetőséget biztosít más
könyvtárak gyűjteményének eléréséhez. 2016-ban 103 könyvtárközi kérést küldtünk el olvasóink
megbízásából.
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4.6 Gyermekkönyvtár
Fontos, hogy a gyermekekkel is minél korábban megszerettessük a könyvtárat, és fontos, hogy
megtartsuk a könyvtár keretein belül azokat az ifjú olvasókat, akik – vagy a pedagógusaiknak, vagy
a szülők és a könyvtárosok közös "munkájának" köszönhetően – diákként beiratkoztak hozzánk. A
könyvtárral a szülők révén már a kisbabakorban megismerkedhetnek a gyermekek, és a bababarát
könyvtárhoz a feltételek egy része már most is adott: gyermekkönyvek, játékok és pelenkázó bútor
is található az intézményünkben. A gyermekkönyvtáros kollégák hosszú évek óta szerveznek nagy
sikerű játszóházakat, ezek közül is kiemelkedik a kétszer kéthetes nyári játszóház. Ugyancsak a
gyermekkönyvtárban szervezünk havi rendszerességgel Társas-estet, ahol a délutáni és esti órákban
közös társasjátékozásra van lehetőség. Lényeges elemei a gyermekkönyvtári munkának a
könyvtárbemutató foglalkozások, ahol óvodások és általános iskolások tehetik meg közösen az első
lépést könyvtárunk felé. Az óvodás csoportoknak elsősorban drámapedagógiai módszerekkel
tartunk foglalkozást, így számukra is érdekessé tesszük a könyvtárat. Rendszeresen tartunk
általános iskolásoknak rendhagyó órákat, ahol a gyerekek különféle témákat dolgoznak fel közösen,
könyvtári környezetben, a gyermekkönyvtárosok irányításával, adott esetben kézikönyvek
felhasználásával. Könyvtárosaink külső helyszíneken, iskolákban is vállalnak olvasás- és
könyvtárnépszerűsítő feladatokat.

4.7 Zenei könyvtár
Talán nincs is ma már olyan család, háztartás, amelyben ne lennének régi házi készítésű videó-,
vagy hangfelvételek. A családi eseményekről készült rögzítések fontos emlékeink, ám a
videókazettákat és hangkazettákat ma már egyre nehézkesebb lejátszani, amellett a tárolás során
ezek a hordozók veszíthetnek is a rájuk írt adatokból. A könyvtár vállalja házi készítésű videó-, és
hangfelvételek digitalizálását, azaz DVD-re, illetve CD-re írását. Fontos hangsúlyozni, hogy
kimondottan saját készítésű felvételeket digitalizálunk, tehát gyári, műsoros felvételeket,
televízióból felvett műsorokat (szerzői jogi okok miatt) nem. A digitalizálás során a
videófelvételeket DVD-videó (mpeg-2) formátumban írjuk DVD-re, egy lemezre maximum 95
percet írva. A hozott anyagot kérésre vágjuk, menürendszerrel látjuk el, és szükség esetén borítót is
készítünk. A hangfelvételek esetében CD-re (audio, vagy MP3), illetve pendrive-re, vagy külső
merevlemezre (MP3) tudjuk írni az adatokat. CD lemeznél itt is készítünk borítót, ha szükséges.
A zenei könyvtár 2016-ban 27 könyvtári rendezvényről készített videófelvételt, ennyi rendezvény
anyagát archiválta videóra, illetve ebben az adatban korábbi zenei felvételek DVD-re írása is
szerepel.
Ugyancsak egy hosszabb távú folyamat része a Békés Megyei Népújság 1965-1969 évfolyamok
orosházi zenei cikkeinek összegyűjtése, cikkbibliográfia készítése.
Mindezek mellett a zenei könyvtár felvételek készítését és archiválását is végzi két jelentős
területen:
• a könyvtár rendezvényeinek videózása, DVD-re archiválása
• a Rock klub koncertjeinek videós rögzítése, DVD-re archiválása (külön megállapodás
alapján)
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5. Cselekvési terv
1. cél: Minőségirányítási rendszer meghonosítása a könyvtárban
Minőségirányítási Csoport rendszeres munkájának biztosítása
Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban 2015-ben alakult meg a Minőségirányítási
Csoport, mely még abban az évben elkezdte a meglévő alapdokumentumok felülvizsgálatát,
valamint a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer szerinti kötelező dokumentumok
előkészítését. 2016 júniusában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumához a Minősített Könyvtár Címre való felkészülésre. Pályázatunk célja
a Minősített Könyvtár Cím megpályázásának előkészítése, a könyvtári közös értékelési
keretrendszer szerinti dokumentáció javítása, pótlása, illetve a könyvtári minőségi kézikönyv
elkészítése, amelyhez a könyvtári minőségirányításban és a könyvtári minősítésben tapasztalattal
rendelkező könyvtári szakértő segítségét vesszük igénybe. A pályázat további célja tréning
megvalósítása a munkatársak számára az új feladattal kapcsolatos ráhangolódásra és a csapat
kohézió erősítésére. Összességében célunk a könyvtár teljes minőségirányítási folyamatának
elindítása és működtetése. A MICS 2017-ben havonta legalább egy alkalommal tanácskozik, és
továbbra is számítunk egy külső szakértő segítségére.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. november 30.
Minőségirányítási Kézikönyv összeállítása
Felelős: Líborné Putnoki Edit
Határidő: 2017. november 30.
Belső és külső kommunikációs terv elkészítése
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. június 30.
Munkatársak bevonása a minőségirányítási munkába
Munkaértekezleteken és levelezőlistán a Minőségirányítási Csoport munkájáról folyamatos
tájékoztatás, kibővített Minőségirányítási Csoport megbeszélések szervezése.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. november 30.
A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése
2017-ben 4 rendezvény után elégedettségi kérdőív kitöltése, értékelése.
Felelős: Buzai Csaba
Részhatáridők: 2017. március 31., június 30., szeptember 30., december 31.
Használói elégedettségmérés készítése a felnőtt könyvtárban
Felelős: Bogdánné Kiss Tünde
Határidő: 2017. október 31.
Könyvtári munkafolyamatok modellezése, felülvizsgálata, párhuzamosságok, hiányosságok
feltárása
Folyamatábrák, folyamattáblázatok, kockázatelemzések készítése a legfontosabbnak vélt
munkafolyamatokról.
Felelős: Líborné Putnoki Edit
Határidő: 2017. június 30.
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2. cél: Az információhoz a korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosítása az
esélyegyenlőség jegyében
Akadálymentes honlap kialakítása
A honlap (http://www.justhvk.hu/) akadálymentesítése a vakok és gyengénlátók számára 2016.
novemberében megtörtént. Számukra továbbra is folyamatos segítséget és tájékoztatást nyújtunk
podcastunkon keresztül, ami egy rádióműsorhoz hasonló, az internetről letölthető, vagy ott
meghallgatható hanganyag.
Felelős: Törköly József
Határidő: Folyamatos, legalább kéthavonta egy podcast.
A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének kiterjesztése, a
könyvtár szociális szerepének erősítése
Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 jelű, „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása” című felhívásra. A pályázat célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben
részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. március 2.
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak állományának ajánlása
Az ODR-t népszerűsítő, bemutató kírások már kikerültek a könyvtárban a hirdetőrészekre. 2017ben a feladat az internetes felületeinken is bemutatni az Országos Dokumentumellátási Rendszer
nyújtotta lehetőségeket.
Felelős: Bogdánné Kiss Tünde
Határidő: 2017. április 30.
Közösségi hálózatok (social networking) bevonása, közösségi média tudatos és célirányos
felhasználása az információ- és tudásmegosztásban
Az alábbi felületek folyamatos működtetése, tartalommal ellátása:
Gyermekkönyvtár honlap: http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/
Felelős: Kiss Márta
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Felnőtt könyvtár honlap: http://www.justhvk.hu/
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Gyermekkönyvtár Facebook-oldal: https://www.facebook.com/ohkiskonyvtar
Felelős: Tengerics Éva
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Felnőtt könyvtár Facebook-oldal: https://www.facebook.com/justhvk/
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Zenei könyvtár Facebook-oldal: https://www.facebook.com/justhzenei/
Felelős: Törköly József
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Orosházi Verselő Facebook-oldal: https://www.facebook.com/oroshaziverselo/
Felelős: Csányiné Kádár Tünde
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
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Gyermekkönyvtár könyvajánló blog: https://tengere.wordpress.com/
Felelős: Tengerics Éva
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Könyvtár Twitter-oldal: https://twitter.com/justhvk
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Könyvtár Google Plus oldal: https://plus.google.com/113736120762703596507
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Könyvtár Instagram oldal: https://www.instagram.com/justhvk/
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Könyvtár naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?
src=justhvk@gmail.com&ctz=Europe/Budapest
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
Orosházi Múltidéző: http://multidezo.tumblr.com/
Felelős: Csányiné Kádár Tünde
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

3. cél: Az egész életen át tartó tanulás támogatása
A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének segítése a különböző
korosztályoknál
valamint
Speciális felhasználói képzések felnőtteknek a digitális írástudáshoz szükséges készségek
elsajátításának támogatására (internetes böngészés, internetes közösségi oldalak, e-könyv
olvasó stb.)
Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 jelű, „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása” című felhívásra. A pályázat célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben
részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. március 2.
Aktív szerepvállalás a köznevelés eredményességét célzó programban, óvodások és iskolások
kompetencia- és készségfejlesztő tanulását támogató szolgáltatások bevezetése
valamint
Kapcsolatépítés és közös programok a város közoktatási intézményeivel, szakmai
szervezetekkel, pedagógusokkal, felnőttképzési szakemberekkel egyedi megállapodások és
programok alapján
2016 novemberében pályázatot nyújtottunk be az EFOP-3.3.2-16 kódszámú, „Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívásra. A felhívás célja a nevelési-oktatási
intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítása, kompetenciafejlesztésének
támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése a
kulturális intézmények által. Sikeres pályázat esetén a könyvtár 7 oktatási intézménnyel
együttműködve 11 projektet tervez megvalósítani, legalább 100 gyermeket bevonva a programokba.
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Felelős: Kiss Márta
Határidő: a pályázat elbírálását követően azonnal.

4. cél: Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére
Könyvtári állomány gyarapításában olvasói igények folyamatos felmérése, kielégítése
Állományelemzés készítése
Felelős: Líborné Putnoki Edit
Határidő: 2017. május 31.
Olvasói igényfelmérés készítése papír alapon, eredmények elemzése.
Felelős: Bogdánné Kiss Tünde
Határidő: 2017. október 31.
Online olvasói igényfelmérés készítése, eredmények elemzése.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. október 31.
Könyvtárban működő csoportok támogatása, programok szervezésében segítségnyújtás
Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap második szerdáján, kivéve júliusban és
augusztusban.
LélekVitamin Klub
Felelő: Líborné Putnoki Edit
Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján, kivéve júliusban
és augusztusban.
MűKedvelő biblioterápiás csoport
Felelős: Petrovszki Mária
Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik szombatján, kivéve júliusban
és augusztusban.
OMG – Orosházi Moly Galeri
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó szombatján, kivéve júliusban és
augusztusban.
Aranyalma Klub
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap második szombatján, kivéve júliusban
és augusztusban.
Gyerekeknek kézműves foglalkozások, nyári játszóházak szervezése, rendezvények anyagi
támogatása
Nyári játszóházak, jeles alkalmakhoz kötődő kézművel foglalkozások szervezése.
Felelős: Tengerics Éva
Határidő: Könyvtári rendezvényterv alapján.
Könyvespolcok áthelyezésével könyvtári terek átalakítása közösségi terekké
Az internetes terem (KözPont) felköltöztetése a földszintről az emeletre, az olvasói terek teljes
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átmozgatása (szép- és szakirodalmi részek, zenei könyvtár, olvasóterem). Terek funkció szerinti
kialakítása (pl. kölcsönzői tér, csendes tér, foglalkozások tere).
Felelős: A könyvtárigazgató
Határidő: 2017. augusztus 31.

5. cél: Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat
népszerűsítése
Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel az olvasást
népszerűsítő országos programokban
Veszíts el egy könyvet! játék folyamatos szervezése, a játékhoz kapcsolódóan Nagy Könyvelhagyó
Hétvége szervezése.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Nagy Könyvelhagyó Hétvége időpontja: 2017. március 24-26.
Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő akcióban orosházi csapatok folyamatos
segítése.
Felelős: Kiss Márta
Határidő: 2017. március 24.
Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése
Új dokumentumok folyamatos beszerzése, havonta arányos módon.
Felelős: Bogdánné Kiss Tünde
Határidő: Ellenőrzés, beszerzés legalább havi rendszerességgel.
Könyvtári állomány folyamatos népszerűsítése
Új, és már meglévő dokumentumokból tematikus válogatások, ajánlások készítése, könyves kihívás
szervezése.
Felelős: Petrovszki Mária
Határidő: Havi rendszerességgel.
Könyvtárbemutató órák óvodások, kisiskolások, középiskolások és pedagógusok számára
helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt
Köznevelési intézmények pedagógusaival folyamatos kapcsolattartás, csoportok fogadása,
könyvtárbemutató órák ajánlása.
Felelős: Tengerics Éva (óvodák, általános iskolák), Bogdánné Kiss Tünde (középiskolák)
Határidő: Tanítási időszakban folyamatos, heti ellenőrzéssel.

6. cél: Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése
Orosházi szerzők támogatása könyvbemutatók, közönségtalálkozók szervezésével
Helyi szerzőkkel folyamatos kapcsolattartás, könyvbemutatók szervezése.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.
A helyi irodalom, irodalmi alkotások, írók, költők népszerűsítése a könyvtár honlapján,
internetes közösségi oldalakon
Orosházi Verselő című Facebook-oldalon orosházi alkotók munkáinak megosztása, ajánlása.
Felelős: Csányiné Kádár Tünde
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.
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7. cél: Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és
közösségekkel
Kiemelt figyelem a partneri lista bővítésére, a partnerkapcsolatok elmélyítésére
Könyvtár partneri listájának egyeztetése munkatársakkal, lista frissítése félévente.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. július 31.

8. cél: Szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak
Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak támogatása, a
feltételrendszer megteremtése
Petrovszki Mária 2015 őszétől a Magyar Biblioterápiás Társaság havi rendszerességgel megtartott
szakmai továbbképző napjain vezet saját élményű biblioterápiás csoportfoglalkozásokat. Buzai
Csaba tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének, valamint a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Békés Megyei Szervezete elnökségének is. Az országos elnökség havonta, a megyei
negyedévente tanácskozik.
Felelős: A könyvtárigazgató
Határidő: 2017. december 31.
Munkatársak tudástérképének összeállítása
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. június 30.
Továbbképzési terv elkészítése
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. június 30.
Belső továbbképzések, tréningek szervezése
A minőségbiztosítás munka jegyében egy közös tréning szervezése a munkatársak számára külső
helyszínen.
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. június 30.
Humánerőforrás stratégia elkészítése
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. október 31.
Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása
Munkaértekezletek összehívása havonta két alkalommal, az ehhez kapcsolódó folyamatábra,
folyamattáblázat elkészítése.
Felelős: A könyvtárigazgató.
Határidő: 2017. február 28., munkaértekezletek kéthetente.
A munkatársak értékelési rendszerének kialakítása
Munkatársi önértékelés, teljesítményértékelés elkészítése
Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2017. június 30.
Szakmai kapcsolatok ápolása
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjainak részvétele az MKE, illetve a Békés Megyei
Szervezet által rendezett szakmai napokon, konferenciákon.
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Felelős: A könyvtárigazgató.
Határidő: 2017. december 31.

17
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

6. Könyvtári rendezvényterv
Dátum

Kezdés

A rendezvény megnevezése

2017.01.05.

10:30

NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2017.01.11.

16:00

Az ember tragédiája. A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond
olvasókörének” találkozója

2017.01.12.

10:30

NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2017.01.17.

09:00

Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója

2017.01.18.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.01.19.

10:30

NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2017.01.21.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.01.26.

10:30

NET szakkör a Vadvirág Esély klub fiataljaival

2017.01.26.

17:00

1956 margójára - a „Mai szabadságunk...” vers- és novellaíró pályázat
eredményhirdetése, valamint emlékezés Bónus Istvánra

2017.01.27.

8:00

Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása

2017.01.27.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.01.28.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.02.01.

8:00

Rákóczitelepi iskolások könyvtárlátogatása

2017.02.08.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.02.11.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.02.13.

09:30

Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny

2017.02.15.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.02.18.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.02.24.

14:00

Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.02.24.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.02.24.

18:00

KluBB zenekar koncertje

2017.02.25.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.03.07.

17:00

Zenetörténeti Esték – 7. - 220 éve született Schubert
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2017.03.08.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.03.11.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.03.18.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.03.21.

17:00

Dr. Csath Magdolna előadása

2017.03.24.03.26.

Nagy Könyvelhagyó Hétvége

2017.03.25.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.03.31.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.04.06.

17:00

Társalgó

2017.04.08.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.04.11.

17:00

Magyar költészet napi program

2017.04.12.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.04.14.

14:00

Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.04.15.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.04.19.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.04.28.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.04.29.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.05.09.

17:00

Zenetörténeti Esték – 8. - 140 éve született Dohnányi Ernő

2017.05.10.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.05.13.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.05.16.

09:00

Köszöntjük az Édesanyákat! - a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
klubtalálkozója

2017.05.17.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.05.20.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.05.26.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.05.27.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.06.10.

09:00

XII. Gyopárka Tündér mesemondó verseny

2017.06.10.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

19
Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)

2017.06.14.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.06.17.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.06.21.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.06.24.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.06.30.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.07.03.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.04.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.05.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.06.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.07.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.08.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.07.10.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.11.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.12.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.13.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.14.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.07.15.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.07.19.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.07.28.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.07.29.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.07.31.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.01.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.02.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.03.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.04.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.07.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
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2017.08.08.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.09.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.10.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.11.

09:00

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.08.12.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.08.16.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.08.19.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.08.25.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.08.26.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.09.09.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.09.13.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.09.14.

17:00

Társalgó

2017.09.16.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.09.20.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.09.29.

15:00

A népmese napja - programok a gyermekkönyvtárban

2017.09.29.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.09.30.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.10.03.

17:00

A zene világnapja – Kamarakoncert + versek, vagy kisebb előadás

2017.10.06.

11:00

Berg Judit közönségtalálkozó

2017.10.11.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.10.14.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.10.17.

09:00

Nemzetközi Fehér bot napi megemlékezés - a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének klubtalálkozója

2017.10.18.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.10.21.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.10.27.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.10.28.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó
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2017.11.08.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.11.11.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.11.15.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.11.18.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.11.21.

09:00

Dietetikus előadása, egészségügyi mérések - a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének klubtalálkozója

2017.11.21.

17:00

Zenetörténeti Esték – 9. - 155 éve született Debussy

2017.11.24.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.11.25.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó

2017.12.09.

15:00

Aranyalma Klub találkozó

2017.12.13.

16:00

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója

2017.12.15.

15:00

Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban

2017.12.15.

18:00

Társas-játék-est a gyermekkönyvtárban

2017.12.16.

14:00

MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

2017.12.20.

15:00

LélekVitamin Klub találkozó

2017.12.30.

15:00

OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó
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