Vécsey Károly Könyvtár Stratégiai terve
SWOT elemzés

Erõsségek
A fejlesztést befolyásoló tényezõk:
 A városi könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része
 A lakossági könyvtári ellátás helye
 Része a város közmûvelõdési, közgyûjteményi rendszerének
 A központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást és a telematikai
fejlesztéseket
 A város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról
 A munkatársak valamennyien szakképzettek
 A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított
 A számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében teljes körû
 Olvasói terminálok biztosítják az elektronikus katalógus használatát
 Az Internet elérhetõség szolgáltatásként biztosított
 Saját és vásárolt adatbázisok - A könyvtár szolgáltatásai az Interneten
 A rendezvények, vetélkedõk, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra
népszerûsítését szolgálják.
 Az épület mint 1848/49-es nemzeti emlékhelyként is működik
 városunk frekventált épülete
Gyengeségek






Az informatikai részleg bútorzata nem célszerinti
A szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek
A sokrétû tevékenységhez kevés a személyi feltétel
A szolgáltatások elsõsorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire
koncentrálódnak.
Raktár hiánya

Lehetõségek








A minõségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása
Folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetõségével
Csatlakozás a megyei közös katalógushoz
Új célcsoportok megnyerése
Új szolgáltatási formák bevezetése
Az oktatás különbözõ szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a
megteremtése
A használókkal partnerkapcsolat kialakítása, az információ-visszakeresés.

Veszélyek







A személyi feltételek nem javulnak
Az adminisztrációs kötelezettségek növekedése várható
A fenntartó nem biztosít elegendõ forrást a megnövekedõ szakmai feladatokra, a
technikai fejlesztésekre, mûködtetésükre, karbantartásukra
Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer
mûködését veszélybe sodorhatja
Az idõhiány az új technológiák és rendszerek készségszintû elsajátítása
érdekében
Az állomány tudatos rongálása és a lopások számának növekedése.

Prioritások
A technológiai fejlesztés:



A Szirén integrált könyvtári rendszer kompatibilitásának biztosítása a
nemzeti információs technológiai rendszerhez
A könyvtári infrastruktúra fejlesztése az integrált könyvtári rendszer
alkalmazásának és a közös katalógus mûködtetésének feltételekén

A területi együttműködés:






az infrastruktúrafejlesztés, az adott könyvtári integrált rendszer alkalmazása
a megyei közös katalógus bővítése
egységes információkeresés műszaki feltételeinek megteremtése
folyamatos és biztonságos on-line szolgáltatások kialakítása
a szolgáltatások tartalmi, szakmai színvonalának emelése

A szakterületi együttműködés:




a városi könyvtár a felhasználók számára nemcsak biztosítani kívánja a speciális
szakirányú információhoz a hozzáférést, hanem a helyi igények szerint hasznosítja
azokat
tágítani kell a tájékoztatási források körét
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