Jövőkép
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtárat a jövőben úgy képzelem el,
 mint Mezőkovácsháza jelentős kulturális intézményét, amely korszerű gyűjteménnyel
és szolgáltatásokkal rendelkezik és megfelelő háttere az élethosszig tartó tanulásnak.
 amely a szabadidő hasznos eltöltésének helyszíne.
 amely alkalmas arra, hogy a könyvtári rendszer valamennyi szolgáltatását közvetítse a
használóinak.
 amely modern könyvtártechnikával felszerelt, ahonnan elérhető a világháló
valamennyi információja.
 amely hagyományos gyűjtemény mellett digitalizált és elektronikus dokumentumokat
is gyűjt és közread.
 amelyet hátrányos helyzetű emberek is egyenlő eséllyel vehetik igénybe.
 amely együttműködik a város, a térség és a régió könyvtáraival, jó kapcsolatokat tart
társintézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel.
 és végül ahol a munkatársak sokoldalúak és jól képzettek, elhivatottak, egymással
szemben elfogadóak.

Terveim, céljaim

Városi Könyvtár
Évek óta megfigyelhető az a tendencia, hogy a könyvtár, mint szolgáltató központ
folyamatosan átalakul. Régen a könyvek kölcsönzése és azok gyarapítása tette ki a munka
nagy részét. Manapság a könyvtár egy információszolgáltató tárház lett, ahol a könyvtáros
nem csak könyvekből, hanem digitális tartalmakból (adatbázis, statikus, dinamikus oldalak)
tájékoztat, ahol az irodatechnikai szolgáltatásokat teljes körűen igénybe vehetik a látogatók és
ahol az érdeklődők különböző témájú rendezvényeken, foglalkozásokon vehetnek részt.
Célom, hogy az általam vezetni kívánt intézmény megfeleljen a kor követelményeinek, a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár egy információs közösségi térré váljon, és minőségi
szolgáltatásokat biztosítson a lakosok számára.

 Használók szükségleteinek kielégítése
Egy könyvtár életében alapvető elvárás a használók szükségleteinek kielégítése. Ezért
legfontosabb célom a szolgáltatások színvonalának és minőségének megőrzése,
lehetőség szerint emelése is.
 Munkatársak motiválása
A könyvtárban dolgozó szakemberek sajnos financiálisan nincsenek megbecsülve, ami
hosszútávon rányomja a bélyegét a munkahelyi légkörre is. Pedig az általuk végzett
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haszonélvezői városunk és járásunk lakói. Éppen ezért minden lehetőséget meg fogok
ragadni annak érdekében, hogy pénzügyi téren kollégáim munkáját elismertessem.
 Épület átépítés
Egyre nagyobb probléma a teljes akadálymentesítés, raktárhelyiség, oktatóterem és a
tetőtér szigetelésének hiánya. Ezeknek a terveknek a kivitelezése jelen helyzetben csak
pályázat útján valósulhat meg, amit a fenntartó adhat be. Megfelelő pályázat esetén
minden segítséget megadunk a fenntartónak egy sikeres pályázat megírásához.

 Marketing fejlesztése
Be kell látnunk ha egy intézmény sikeres akar lenni nem elég jól dolgozni, hanem ezt
meg is kell mutatnunk a külvilág számára. Ezért fontos, hogy arculatban és
kommunikációban is többet mutassunk magunkból. Igénybe kell venni mindenfajta
médiumot, amelyek segítségével népszerűsíthetjük magunkat, rendezvényeinket,
szolgáltatásainkat.
 Pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása
Könyvtárunk az utóbbi időben jeleskedett a pályázati források minél hatékonyabb
lehívásában. A 2007-2013-as programozási ciklusban több mint 190 millió forint
100%-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A pályázat megírását és
lebonyolítását mindig saját humánerőforrásból valósítottuk meg. Ezt természetesen
folytatni kívánom a 2014-2020-as programozási időszakban is, mivel pályázatok
nélkül nem tudna tovább fejlődni könyvtárunk.
 Meglévő adatbázisok fejlesztése
Az informatika világa sok lehetőséget rejt az adatbázisok terén is. A könyvtárak olyan
információkhoz is hozzájuthatnak (kép, videó, szöveg archívum), amihez a hétköznapi
internetező nem. Ezért a meglévő adatbázisaink bővítése elengedhetetlen, olyan
formában, hogy a helyi és a járási lakosok, a saját településük adatai között tudjanak
böngészni a dinamikusan frissülő honlap segítésével.
 Pihenőpark kialakítása
Jelenleg a könyvtár az egyetlen olyan hely a városban, ahol szabadon igénybe lehet
venni a wifi csatlakozást. A netezőknek a könyvtár épületében nyílik lehetőségük erre.
Megszokott kép azonban az is, hogy az intézmény előtt vagy ennek lépcsőjén ülve
végzik látogatóink ezt a tevékenységet. Ezért célszerű lenne könyvtárunk hátsó
udvarát pihenőparkká alakítani, ami már hosszú évek óta kihasználatlan és elhanyagolt
terület. A pihenőpark hangulatos miliőjét virágok, fák, padok elhelyezésével lehetne
tovább fokozni. Itt lehetőség nyílhatna arra, hogy kulturált környezetben
internetezhetnének, beszélgethetnének az ide betérők. A park továbbá lehetőséget
adhatna arra, hogy a könyvtár „kimozduljon” a megszokott közegéből és szabadtéri
foglalkozásokat, rendezvényeket is tartson.

 Gyermeksarok kialakítása
A gyermekek könyvtárba szoktatása már egészen fiatal korban elengedhetetlen, ezért
az óvodások számára egy gyermeksarok kialakítását tervezzük, ahol a legkisebbek
megismerkedhetnének azzal a varázslatos világgal, amely a meséskönyvekből tárul
fel. Az írott dokumentumok mellet kifestők, játékok is várnák az óvodásokat, s
gyermekkönyvtáros vezetésével megtanulhatnák a könyvtár használatát és a benne
rejlő lehetőségeket is.
 Minőségbiztosítás bevezetése
2016. január 1-től a nyilvános könyvtáraknak kötelező bevezetni a minőségbiztosítást.
Éppen ezért az intézményünk dolgozóit fel kell készítenünk erre a feladatra, illetve ki
kell dolgozni a szükséges dokumentációt is, hogy megfeleljen intézményünk a
törvényi előírásokban lefektetett előírásoknak.
 Kapcsolatok erősítése
Továbbra is cél a jó kapcsolat megőrzése a fenntartóval, a város és a járás
intézményeivel, önkormányzataival, illetve új együttműködések kialakítása olyan civil
szervezetekkel, melyekkel egymást támogatva érhetünk el eredményeket.
 Digitális szolgáltatások bevezetése
A XXI. században elengedhetetlen, hogy a szolgáltatásaink egy része már az
Interneten is elérhető legyen. Ezért az előjegyzés, a katalógusböngészés, az olvasói
állapot megtekintése, illetve a 13 KSZR település dokumentumainak böngészése is
elérhetővé válik a honlapunkon keresztül
 eTanácsadó képzés
Az eTanácsadó, az eMagyarország Pontokon, illetve egyéb közösségi szolgáltató
terekben az Internet, az elektronikus ügyintézés, elektronikus közszolgáltatás
előnyeinek megismertetését végzi a lakosság körében képzettségtől függetlenül.
Munkájával elősegíti az érdeklődők információs társadalomba történő beilleszkedését.
A Mezőkovácsházi Járásban kevés eTanácsadó végzettséggel rendelkező személy van,
akikre a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében szükség lenne. Ezért a
könyvtár vállalná az eTanácsadói képzés lebonyolítását a járás szakembereinek, ennek
érdekében tárgyalásokat folytattam az eMagyarország Centrum vezetőivel a képzési
programba való bekerülésről.

Iskolai könyvtár
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2005 óta iskolai könyvtári feladatokat is ellát.
Az épület padlásterében található gyermekkönyvtári részleg kiváló technikai felszereltséggel,
nyomtatott és digitális dokumentumokkal ellátott műhely, mely megfelelő teret biztosít
azoknak a fiataloknak, akik a tanulást segítő szolgáltatásokat kívánják igénybe venni.
Fontos célomnak tartom azt, hogy a mezőkovácsházi gyermekek számára – óvodáskortól az
érettségi bizonyítvány megszerzéséig – oktatási és közösségi igényeket figyelembevevő,
értékközvetítő gyermekkönyvtár fenntartását támogassam.
Az intézményben fellelhető kulturális javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférést a tanulók és
pedagógusok számára az intézmény nyitva tartása teszi lehetővé, hiszen tanítási időben és
azon kívül is látogatható és használható az iskolai könyvtár állománya.
A diákok információrengetegben való eligazodását szakképzett könyvtárosok segítik, akik
szakértelmükkel egyszerre tudják támogatni az egyéni és közösségi tanulás változatos
munkaformáit.
Az olvasásra nevelés fontos kritériuma az, hogy a diákok rendszeresen látogassák és
használják a városi dokumentumgyűjteményt, ennek érdekében szoros együttműködés alakult
ki az elmúlt időszakban a Csanád Vezér Általános Iskola vezetésével és pedagógusaival. A
könyvtárban tartott játékos foglalkozások, rendhagyó tanítási órák nemcsak az élménygazdag
tanulás lehetőségét kínálják, hanem közösségformáló erővel is bírnak. A könyvek közelsége,
a kultúra „kézzelfoghatósága” önálló ismeretszerzésre inspiráló erő. Az általános iskolás korú
gyermekek szövegértési kompetenciájának fejlesztésében is hatékony szerep hárul a
rendszeres könyvtárhasználatra, az ifjúsági irodalom megszerettetésére.
Elkötelezett vagyok az iránt, hogy még szorosabbra fűzzük a helyi általános iskola
pedagógusaival az együttműködést, a pedagógiai program részévé tegyük a rendszeres – havi
egy alkalommal történő – könyvtárlátogatást, akár rendhagyó irodalom, történelem, angol
vagy német nyelvi tanórák keretében. Ezen kívül szabadidős foglalkozások szervezésére is
teret kínál a könyvtár gyermekrészlege.
Ezt a kapcsolatrendszert szeretném kibővíteni azzal, hogy már az óvodai nevelés szerves
részévé tegyük a könyvtár, a könyvek szeretetét. Ennek a korosztálynak életkori sajátossága,
hogy a mesék világán keresztül fejlődik a fantáziája, gyarapodik szókincse, így nem lehet elég
korán kezdeni az olvasóvá nevelést.
Célkitűzésem sikeres megvalósításához az alábbi programok, lehetőségek járulnak hozzá,
könyvtár éves munkatervében rögzített módon:
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megismerkedjenek őseik életével, hagyományaikkal az itt élők.
A foglalkozások a helyi írásos és tárgyi emlékek feldolgozását is célul tűzik ki,
melynek komoly háttérbázisul szolgál a 2014-ben átadott Tájház. Itt egy-egy
használati tárgyat nem csupán megtekinteni, hanem a gyakorlatban lehetőség szerint ki
is lehessen próbálni. Így válik az elméleti tudásból nyert ismeret élményszerű
tapasztalattá. A szakkörbe az általános és középiskolás tanulók kapcsolódhatnának be,
támaszkodva a helyi intézmények (általános iskola, gimnázium) pedagógusaira is.
 Informatika szakkör – A digitális kultúra elsajátíttatása a nemzeti alaptanterv kiemelt
kompetencia területe. Az infokommunikációs eszközök készség szintű használata az
élethosszig tartó tanulás alapköve. A tanítási óra tananyagán túli számítástechnikai
tudás megszerzése könyvtári foglalkozások keretében realizálódhatna, így a képvideószerkesztés, a honlap szerkesztés stb.
 Olvasókör – a könyvtár abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tartós
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megtalálhatóak azok az ifjúsági, szépirodalmi regények is, amelyeket önszántukból
választanak olvasásra a gyerekek. Ezek az érdekes, fordulatos, cselekményes művek a
szórakoztatáson túl fejlesztik az olvasási és szövegalkotási készséget. Az elsődleges
olvasmányélmények egymás közötti megosztása, a szereplők magatartásformáinak az
elemzése tovább növelhetné a szépirodalom iránt fogékony fiatalok számát.
 A Hétköznapi „tudományok” című előadássorozat azokra, a mindennapokban
nélkülözhetetlen gyakorlati tudnivalókra világítana rá, melyek nélkül lehetetlenné
válik a hivatali ügyintézés. Mit kell tudni a posta szolgáltatásairól? Mire szolgál és
milyen adatokat tartalmaz a személyi igazolvány és lakcímkártya? Mely országokba,
milyen okmányokra van szükségünk, ha át akarjuk lépni az országhatárokat?
Szeretném, ha ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szakemberek bevonásával
kaphatnának választ a nyolcadik évfolyamból ballagó diákok.
 Ünnepkörökhöz kapcsolódó előadásoknak és kézműves foglalkozásoknak nagy
hagyománya van könyvtárunkban. Ezt szeretném a továbbiakban is folytatni és
rendszeressé tenni, azokkal a kiváló szakemberekkel, akik ebben jelenleg is nagy
segítséget nyújtanak.
 Könyvtárhasználati verseny megrendezését tervezem a mezőkovácsházi tankerület
általános iskoláinak a számára, ahol információkereső technikák elsajátításáról
számolhatnának be a gyerekek több korcsoportban, játékos vetélkedő formájában.

 Könyvajánlók, interaktív anyagok bemutatása, ajánlása pedagógusoknak
A tanulók mellett fontos a pedagógusok igényeinek a kielégítése is, így a
hagyományos dokumentumok mellett, interaktív anyagok ajánlása, bemutatása fontos
feladat. Felajánlva a könyvtár technikai felszereltségének biztosítását, akár interaktív
tanórák keretében is.

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer - KSZR
Az emberi erőforrások minisztere 13/2013.(II.14.) EMMI rendelete a települési
önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások
részletes szabályairól
„17.§(2) Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a
városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről az (1)
bekezdés szerinti támogatás keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.”
A rendelkezések alapján megállapodás jött létre a Békés Megyei Könyvtárral a
könyvtárellátási szolgáltatásban való közreműködésről, mely szerint könyvtárunk 13
település (Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Végegyháza) könyvtári szolgáltatásában vesz részt.
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együttműködve, a rendelkezésre álló lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásával, egyre
jobb minőségű, magasabb színvonalú könyvtári ellátásban részesüljön az érintett települések
lakossága.

 KSZR könyvtárak fejlesztése
Folytatni kívánom a járási könyvtárak fejlesztését, melyhez nagyban hozzájárulhatnak
az NKA által minden évben kiírt, illetve a remélhetőleg nemsokára kiírásra kerülő
Uniós projektek is, elősegítve a kistelepüléseken élők könyvtári ellátását és az
informatikai esélyegyenlőség biztosítását.
 Közös kommunikációs csatorna kialakítása
A 13 település koordinálása nem egyszerű feladat. Gyakran előfordul, hogy közvetítő
szerepet kell ellátnunk egy-egy községi könyvtár szereplői között. Ezért első körben

célszerű minden könyvtárnak facebook oldalt létrehoznia, ahol megoszthatják híreiket,
népszerűsíthetik rendezvényeiket, de a többi település programjait is propagálhatják.
Szakmai kérdésekre pedig a TextLib programban kifejlesztett üzenet funkció adhat
teret, ahol egy mezőkovácsházi könyvtáros válaszol, akár egy olvasónak, akár egy
másik könyvtárosnak a feltett kérdésekre.

 Programok adatbázis kialakítása
A KSZR könyvtárak a helyi kulturális élet mozgatórugói. Ezért a községük
rendezvényeihez gyakran igénybe veszik könyvtárunk segítségét műsorszervezésben
is. Ezért célszerűnek tartok kifejleszteni egy adatbázist, mely tartalmazza azokat az
előadókat, amelyek számításba jöhetnek egy-egy rendezvény megszervezésekor, így is
megkönnyítve a keresést illetve a programok lebonyolítását.
 Átállás gépi kölcsönzésre
Pályázatok és egyéb források segítségével megvásárlásra került a 13 település TextLib
Integrált Könyvtári Rendszer kistérségi modulja. Ebben az évben befejeződik minden
település dokumentumállományának gépre vitele. Rövidtávú cél, hogy a hagyományos
kölcsönzést felváltsa a községekben is a gépi kölcsönzés, így gyorsabban és
pontosabban végezhetik munkájukat a községek könyvtárosai. Ennek a folyamatnak
megkönnyítése érdekében belső képzéseket tartanak a Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár munkatársai.
 eMagyarország Pontok, eTanácsadók
Rövidtávú céljaim között szerepel, minél több KSZR könyvtár bevonása az
eMagyarország programba, illetve eTanácsadók képzése, hogy minden településen
legyen legalább egy olyan szakember, aki segítheti a látogatókat az eÜgyintézésekben
és csökkentheti a digitális írástudatlanságot a lakosság körében.

Tájház
A településünk tárgyi emlékeinek az összegyűjtése és bemutatása régóta jogos igényként
vetődött fel a mezőkovácsháziak körében. A helyi önkormányzatnak, a Városi Könyvtár
dolgozóinak és a Balogh György Honismereti Egyesület tagjainak köszönhetően nyithatta
meg kapuit az érdeklődők előtt a Táncsics utcában lévő Tájház. A lehetőségekhez mérten
mindent meg fogunk tenni, kollégáimmal annak érdekében, hogy a kialakított épület a
történelemnek egy „élő” szelete legyen, ahol a visszatérő vendégek is mindig újabb és újabb
élménnyel gazdagodhatnak. Itt a diákok számára rendhagyó tanítási órákat szervezünk majd,
ahol megismerhetik múltjukat, hagyományaikat, a felnőttek előadásokon keresztül betekintést
nyerhetnek elődeik életébe.

 Rendszeres nyitva tartás kialakítása
A Tájház jelenleg bejelentkezés alapján fogad látogatókat, ami nehézkes az
érdeklődők számára. Ezért a lakossági igények figyelembevételével egy rendszeres
nyitvatartási idő bevezetését tartom indokoltnak.
 Hagyományteremtő programok meghonosítása
Elképzeléseim között szerepel olyan hagyományteremtő programok elindítása, ahol
főszerepet a kézművesség, a népi mesterségek és a tájjellegű gasztronómia játssza.
 Rendhagyó órák, előadások megtartása
A múlt megismerése mindig izgalmas vállalkozás. Ezért olyan rendhagyó órák,
előadások lebonyolítása a cél, ahol a gyerekek és felnőttek, különböző témákon
keresztül megismerhetik tágabb és szűkebb hazájuk, néphagyományuk illetve
családjuk történetét. Az előadásokon mindig törekedni fogunk az interaktivitásra,
illetve a csoportmunkára, hogy a közönség ne csak hallgatója, hanem aktív részese is
legyen a programnak.
 Régi játékok felelevenítése
Digitális világunkban a gyerekek egyre jobban elfelejtenek a természetben játszani.
Nem ismerik azokat a hagyományos játékokat, amivel szüleik, nagyszüleik játszottak.
Ezért fontosnak tartom feleleveníteni ezeket a tevékenységeket, megismertetni velük

az összegyűjtött Kovácsházi játékokat, remélve azt, hogy nemcsak a számítógép előtt
görnyedve lehet eltölteni a szabadidőt, hanem kint a szabadban futkározva a friss
levegőn.
 Melléképületek kiállítási térré való kialakítása
A Tájház udvarán számos jó állapotban lévő melléképület található (góré, darás, ól
stb.), amelyek rendbehozatalával eredeti mivoltukban lehetne bemutatni a paraszti élet
helyszíneit. A gyűjtemény már így is számos mezőgazdasági eszközt tartalmaz,
melyek funkciójának megfelelő helyen, még érdekesebb lehet az érdeklődők számára,
ahol megfoghatják, sőt ki is próbálhatja dédapáink mindennapi munkaeszközeit.
 Időközi kiállítások szervezése
Terveim között szerepel, hogy ne csak állandó kiállítások, hanem rendszeresen változó
időszaki
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