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KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK 

 

1. Minőségirányítás 

 

Beavatkozások: 

 A munkatársak minőségirányítással kapcsolatos képzésének biztosítása a 

színvonalas feladatvégzés segítéséhez (pl. külső- és belső képzések, 

szakmai napok, szituációs gyakorlatok). 

- „A jövő könyvtára” konferencia (Székelyudvarhely) 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

időpont: 2021. augusztus 26-29. 

 

- Szakmai képzés, továbbképzés az OSZK szervezésében („Minőség 

és innováció a könyvtárban”) 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

képzésben résztvevő: Győri Annamária, Kocsmár Nóra 

határidő: 2021. december 31. 

 

- 3 lépésben online konferenciasorozat további alkalmai 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. december 31. 

 

- PEMEKSZ szakmai napjai 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. november 30. 

 

- Digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcsolatokban 

(FSZEK-képzés) 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

képzésben résztvevő: Molnárné Havas Brigitta 

határidő: 2021. április 30. 

 

- Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

képzésben résztvevő: Berényi Henriett, Hárs-Kocsis Krisztina 

időpont: 2021. február 15. – március. 10. 

 

- 52. Vándorgyűlés 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. július 31. 

 

- KMÉR-rel kapcsolatos szakmai napokon való részvétel 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. december 31. 
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- Szakmai konzultáció az Arcanum Adatbázis Kft.-vel 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: Szilaj Anikó 

határidő: 2021. december 31. 

 

- Belső képzések a KMÉR-projekt kapcsán 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: Győri Annamária 

határidő: 2021. szeptember 30. 

 

- A Szikla integrált könyvtári rendszer frissítéseiről konzultáció a 

fejlesztővel és belső tájékoztatás, képzés 

felelős: Kocsmár Nóra 

határidő: folyamatos 

 

 Olyan szervezeti kultúrát igyekszünk kialakítani, ahol a folyamatos 

képzés, önképzés, majd a megszerzett tudás megosztása (belső 

tudásmegosztás) a napi munkafolyamatok szerves részét képezik. 

- Munkatársak tájékoztatása a megszerzett ismeretekről 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: a képzésen, szakmai napon résztvevők 

határidő: folyamatos 

 

- A MIT és a munkacsoportok egymás közötti megbeszélései 

felelős: a munkacsoport vezetője 

közreműködő: a tagok 

határidő: folyamatos 

 

 PDCA-ciklus bevezetése minél több területen – a legfontosabbak: 

- Alapszolgáltatások (kölcsönzési műveletek, tájékoztatás) 

fejlesztése, gördülékenyebbé tétele 

Könyvtár-pakk szolgáltatás fejlesztése, bevezetése a 

Gyermekkönyvtárban 

felelős: Győri Annamária, Pál Márta 

határidő: 2021. február 1. 

 

- Vonalkód bevezetésének hatékonysága a kölcsönzésben 

felelős: olvasószolgálati csoportvezető és gyermekkönyvtár-

részlegvezető 

határidő: 2021. december 31. 

 

- Folyóiratok forgásának figyelése 

felelős: Molnárné Havas Brigitta 

közreműködő: Kántor Lajosné és az olvasószolgálatosok 

határidő: 2021. szeptember 30. 
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- Külső kommunikáció hatékonysága, online felületek, egyéb 

marketing kiaknázása 

felelős: kommunikációs referens 

határidő: folyamatos 

 

 Dokumentumok népszerűsítése (könyvek, folyóiratok, kották, CD-k, 

DVD-k). 

- Újdonságok ismertetése 

felelős: kommunikációs referens és ifjúsági könyvtáros 

közreműködő: olvasószolgálatosok, gyermekkönyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

- Tematikus sarok, aktualitások 

felelős: Berényi Henriett, Hárs-Kocsis Krisztina 

közreműködő: olvasószolgálatosok, gyermekkönyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

- Kevésbé kölcsönzött dokumentumok népszerűsítése 

felelős: olvasószolgálati csoportvezető és gyermekkönyvtár-

részlegvezető 

közreműködő: olvasószolgálatosok, kommunikációs referens, 

ifjúsági könyvtáros, gyermekkönyvtárosok 

határidő: félévente 

 

 A helyismereti gyűjtemény népszerűsítése az olvasói létszám növeléséhez. 

- Az ADT adatbázisában található ceglédi anyagok népszerűsítése 

kutatássegítéshez 

felelős: Szilaj Anikó 

közreműködő: kommunikációs referens és informatikus 

könyvtáros 

határidő: folyamatos 

 

- Digitális könyvtár népszerűsítése 

felelős: Szilaj Anikó 

közreműködő: kommunikációs referens és informatikus 

könyvtáros 

határidő: folyamatos 

 

 A gyűjtemény analitikus feltárásának folytatása a pontos és gyors 

tájékoztatás érdekében. 

- Gyűjteményes kötetek analitikus feltárása 

felelős: Kállai Jánosné 

határidő: folyamatos 
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- Verseskötetek, versgyűjtemények analitikus feltárása 

felelős: Kállai Jánosné 

határidő: folyamatos 

 

- Szakfolyóiratok analitikus feltárása 

felelős: Győri Annamária 

határidő: folyamatos 

 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az állományalakítás és a rendezvények 

szervezése kapcsán a használók igényeire. 

- Elégedettségmérés rendezvények után 

felelős: a TMCS vezetője 

közreműködő: rendezvényfelelősök 

határidő: 2021. november 15. 

 

- Gyarapítási javaslatok gyűjtése személyesen, távhasználattal 

felelős: Berényi Henriett 

közreműködő: minden olvasószolgálatban résztvevő 

határidő: folyamatos 

 

 A használói visszajelzések elemzése után a feltárt eredmények hatékony 

beépítése a szolgáltatások javítása érdekében. 

- Rendszeres olvasószolgálati megbeszélések 

felelős: olvasószolgálati csoportvezető, gyermekkönyvtár-

részlegvezető 

határidő: folyamatos 

 

 Folyamatos olvasói-, használói-, lakossági igényfelmérések útján a 

posztmodern könyvtár szerepkörének, funkciójának, szolgáltatásainak 

újradefiniálása. 

- Új szolgáltatás indítása: Születésnapi Újság 

felelős: Szilaj Anikó 

határidő: folyamatos 

 

 A családok segítése az olvasóvá nevelés szerepkörének kialakításában, 

erősítésében. 

- Olvasásnépszerűsítő programok folytatása (családi hétvége, 

MeseVár) 

felelős: Pál Márta, Kernács Viktória 

határidő: folyamatos 

 

- Mi van a borító mögött? játék folytatása 

felelős: Pál Márta 

határidő: 2021. október 15. 
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 Hátrányos helyzetűek támogatása és mentális segítségnyújtás. 

- Biblioterápia: ismeretterjesztő előadás, terápiás csoport indítása 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. október 31. 

 

 Időszakos, kampányszerű csoportos kedvezmények. 

- Beiratkozási akció (év elején, házasság hete, OKN) 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: kommunikációs referens 

határidő: 2021. december 31. 

 

- Késedelmi díjak türelmi ideje az újranyitáskor 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. december 31. 

 

 A könyvtári szakemberek szakmai és kommunikációs kompetenciájának 

folyamatos fejlesztése. 

- A képzési tervben foglaltak szerint 

felelős: Matyasovszkiné Nagy Erika 

határidő: 2021. február 28. 

 

 A helyi értékek iránti érdeklődés fenntartásához az Emlékezzünk régiekről 

rovathoz egy helyismereti blog létrehozása a szociális média felületen, 

továbbá tematikus séták, Értéktár-túrák szervezése (pl. Városalapítók 

napja, Országos Könyvtári Napok). 

- Tematikus séták különleges alkalmakkor rendezvény kiegészítő 

programjaként 

felelős: Szilaj Anikó 

határidő: 2021. december 31. 

 

 

2. Ifjúsági könyvtár 2.0 

 

Beavatkozások: 

 Állandó klubok, programok visszaállítása. 

- Társasjáték klub újraindítása 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. szeptember 30. 

 

- Anime Fan Club újratervezése 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. szeptember 30. 
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 Újabb klubok, programok indítása. 

- Igényfelmérés készítése a szabadidő hasznos eltöltésére 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. június 30. 

 

- Filmklub létrehozása 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. szeptember 30. 

 

 Közösségi szolgálatosok bevonása a Gyermek- és Ifjúsági könyvtár 

eseményeibe. 

- Nyári táborok programjai 

felelős: Pál Márta 

határidő: 2021. június 30. 

 

 Életkori sajátosságoknak megfelelő programok szervezése. 

- Közönségtalálkozó az Ünnepi Könyvhét és/vagy az Országos 

Könyvtári Napok alkalmából 

felelős: Pál Márta 

közreműködő: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. október 15. 

 

 Oktatási intézményekkel és ifjúságsegítő diákszervezetekkel kapcsolatok 

ápolása. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, Pál Márta 

határidő: 2021. december 31. 

 

 Az Ifjúsági könyvtár közösségi oldalának megújítása és a jelenlét 

erősítése. 

- Az Ifjúsági Könyvtár Facebook-oldalának újraindítása 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. június 30. 

 

- Az „Iskolások” nyilvános Facebook-csoportban történő aktív 

jelenlét 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: folyamatos 

 

 Helytörténeti- és értéktár-foglalkozások általános iskola felső tagozatos 

tanulóinak. 

felelős: Szilaj Anikó 

közreműködő: gyermekkönyvtárosok, ifjúsági könyvtáros 

határidő: folyamatos 
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3. Külső és belső kommunikáció javítása 

 

Beavatkozások: 

 Korcsoportokhoz eljutó, célzott külső kommunikáció. 

felelős: kommunikációs referens 

határidő: folyamatos 

 

 Korszerű eszközök használata a korcsoportok által meghatározva, 

célcsoportok szerinti kommunikációs csatornák maximális kihasználása. 

- Facebook-oldalak rendezése 

felelős: kommunikációs referens és ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. június 31. 

 

- Google Cégem rendszeres frissítése 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia és kommunikációs referens 

határidő: folyamatos 

 

- Imázsfilm készítése 

felelős: kommunikációs referens 

határidő: 2021. május 31. 

 

 A honlap tartalmi megújulása és folyamatos fejlesztése, a modern 

megjelenés és a friss tartalmak tükrében. 

- A könyvtár honlapján lévő hírek, események, ajánlók aktualizálása, 

frissítése 

felelős: kommunikációs referens 

közreműködő: olvasószolgálatosok, gyermekkönyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

- A könyvtár honlapján lévő tartalom aktualizálása, frissítése 

felelős: informatikus könyvtáros 

közreműködő: könyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

 A kapcsolatok szélesítése a helyi intézményekkel (különös tekintettel a 

kulturális és oktatási intézményekkel) és sajtóval. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, Pál Márta 

határidő: folyamatos 

 

 Munkatársi belső Facebook-csoport folyamatos működtetése, 

aktualizálása. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: munkatársak 

határidő: folyamatos 
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 Folyamatos tájékoztatás az intézményben folyó munkáról és az 

eseményeiről a fenntartó és az érdekelt felek számára. 

- Heti csoportvezetői megbeszélések 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: olvasószolgálati csoportvezető, 

gyermekkönyvtár-részlegvezető 

határidő: folyamatos 

 

- Beszámoló a fenntartónak 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: 2021. február 28. 

 

 Az olvasói (használói) visszajelzések elemzése. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: MIT 

határidő: folyamatos 

 

 A helyi civil közösségekkel való kapcsolatfelvétel, tevékenységük 

támogatása gyűjteményünkre alapuló szolgáltatásokkal; közösségi terek 

biztosítása találkozóikhoz. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, Pál Márta 

közreműködő: könyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

 Az óvodákkal, általános iskolákkal való szoros együttműködés az 

olvasóvá nevelés erősítéséhez. 

felelős: Pál Márta 

közreműködő: gyermekkönyvtárosok 

határidő: folyamatos 

 

 A középiskolákkal való együttműködés, közösségi szolgálat teljesítése, 

író-olvasó találkozók közös szervezése. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, ifjúsági könyvtáros 

határidő: folyamatos 

 

 A Gyermek- és Ifjúsági könyvtárból kikerülő korosztály megszólítása, 

segítése. 

- Gyermek- és felnőtt részleg összetartozásának erősítése közös 

programokon, klubfoglalkozásokon keresztül 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, Pál Márta 

közreműködő: kommunikációs referens, ifjúsági könyvtáros, 

Berényi Henriett 

határidő: folyamatos 
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- Gyermekkönyvtári részleg eseményei Központi Könyvtárban 

megtartva 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia, Pál Márta 

határidő: folyamatos 

 

 „Látható” könyvtár; minőségi szolgáltatások hirdetése/népszerűsítése; 

állandó, mind személyes, mind online jelenlét a nagy érdeklődésre számot 

tartó eseményeken, fórumokon, platformokon. 

- Ceglédi hírportálokon való jelenlét 

felelős: kommunikációs referens 

határidő: folyamatos 

 

- Rendszeres megjelenés a helyi médiában (televízió, rádió) 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: folyamatos 

 

- Országos médiában való alkalomszerű megjelenés 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: folyamatos 

 

- Kitelepülés városi rendezvényekre 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

határidő: folyamatos 

 

 Podcast-adások készítése. 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: kommunikációs referens 

határidő: 2021. december 31. 

 

 A kialakult jó kapcsolatok (múzeum, strand, Ceglédi Kürtös 

Népművészeti Egyesület, stb.) megtartása/gondozása és erősítése, további 

együttműködések keresése. 

- A Kossuth Múzeummal közösen szervezett digitalizálási projekt 

lebonyolítása 

felelős: Kabdebó-Ladik Lívia 

közreműködő: Szilaj Anikó 

határidő: 2021. december 31. 
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4. Digitális kompetencia fejlesztése 

 

Beavatkozások: 

 A Nagyinet tanfolyam fejlesztése a digitális ismeretek és írástudás 

megszerzésének segítése céljából (mobileszközök használata). 

- A Nagyinet tanfolyam tematikájának aktualizálása a friss 

informatikai fejlesztések, valamint a résztvevők igényeinek 

figyelembe vételével. 

felelős: Molnárné Havas Brigitta 

határidő: 2021. június 30. 

 

 Képzések, előadások tartása meghívott előadókkal a különböző 

célcsoportoknak/korosztályoknak. Az internethasználattal ismerkedők és 

a már jártas digitális felhasználók képzése, felzárkóztatása a digitális élet 

különböző területein: 

- Netikett és nethasználat – főként az aktív és idős korosztálynak 

„Netikett”-előadás tartása 

felelős: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. december 31. 

 

 A digitalizált tartalmak további növelése, megjelenése a digitális 

könyvtárban. Képzések tartása, ismertető videók készítése a könyvtári 

katalógus és a digitális könyvtár használatáról (általános és specifikus pl. 

a szakdolgozóknak), és a webOPAC-ba történő bejelentkezésről – a 

virtuális könyvtárhasználat segítése. 

- Digitális tartalmak növelése saját állományból és külső anyagból 

felelős: Szilaj Anikó 

határidő: folyamatos 

 

- Ismertető videó a könyvtári katalógus használatáról 

felelős: kommunikációs referens 

határidő: 2021. június 30. 

 

- Előadás az ADT használatáról 

felelős: Szilaj Anikó 

határidő: 2021. október 31. 

 

 Online, digitális oktatásfejlesztési játékok, projektek kifejlesztése. 

-  „Az én könyvtáram” projekt digitális kompetenciafejlesztő 

foglalkozásai 

felelős: Pál Márta 

közreműködő: ifjúsági könyvtáros 

határidő: 2021. december 31. 

 


