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A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-
2020 időszakra 

(tervezet) 

 

Az intézmény bemutatása: 

Könyvtár 

Csongrádon, 1955 óta működik 
könyvtár, amelynek fenntartója 
Csongrád város Önkormányzata és 
annak jogelődje.  

Az intézmény 1 fő könyvtárossal, 
50 m2-en kezdte meg működését. Az 
évek során az alapterület 550 m2-re 
nőtt és a könyvtárosok száma 1997-re 
10 főre emelkedett. Jelenleg 8 
könyvtárossal, és összesen 11 fővel 
dolgozik az intézményegységünk.  

Könyvtárunk jelenleg  közel 70 ezer kötettel rendelkezik.  
Csongrád város képviselő-

testülete 1998-ban döntött arról, 
hogy a város központjában lévő, közel 
1000 m2 alapterületű épületet 
felújítja és átadja az akkor már 
Könyvtár és Információs Központként 
működő intézményének. 

1999-ben  a könyvtárosok 
bevonásával elkészíttette az épület 
könyvtárrá történő átalakítására a 
terveket és az önrész mellé 

megkereste a pályázati  lehetőségeket. 2001. október 26-án került átadásra 
Csongrád város új  könyvtára, amely egy közel 1000 m2 alapterületű épület 
felújítása után megkezdte működését.  

Az Információs szobából egy másik irányba elindulva eljuthatunk a felnőtt   
és gyermekkönyvtári részbe.  A részlegek között helyezkedik el a számítógépes 
terem.  
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A kb. 900 m2 alapterületű kölcsönzői térbe állományunk 80 %-a került ki. 
Részben pályázati pénzekből, részben az önkormányzat támogatásával új 
bútorokkal rendeztük be a felnőtt könyvtári részt.  

Az új épületben ismét megnyitottuk zenei könyvtárunkat, amely helyet 
ad a hangoskönyvtári szolgáltatásoknak is.  

2004. május l-től működik eMagyarország Pont is intézményünkben.   
  

Egy 15 m2-es kutatószoba is 
kialakításra került, ahol a 
helytörténeti anyagok, a testvárosok 
anyagai mellett a mikrofilmen lévő 
csongrádi dokumentumokat 
digitalizálva szabadon használhatják 
az olvasók, a kutatók. 

A gyermekfoglalkozások 
megtartásához  kialakításra került egy 
40 m2-es gyermekklub  Az intézmény 
belső udvarán megépült egy 

szabadtéri színpad, ahol tavasztól őszig pódium és egyéb más rendezvények 
megtartására kerülhet sor.  

Egy központi épületben működik a felnőtt és a gyermekrészleg, 1 
fiókkönyvtárral rendelkezünk a Csongrádhoz tartozó Bokrosi városrészben. 
Intézményünkben eMagyarország Pont működik és Európai Uniós gyűjtemény 
is található. 

 

 

 
 
 
 
 
Múzeum 
Csongrád városában az első gyűjtemények a 19. század közepétől jöttek 

létre. A korábban különböző intézményekben, iskolákban őrzött muzeális 
értékű leletek, tárgyak, könyvek az 1956 októberétől működő városi múzeumba 
kerültek, ahol régészeti, helytörténeti képzőművészeti és néprajzi 
gyűjtemények alakultak ki. Múzeumi tárgyaink száma ma már 100 ezer felett 
van. Az intézmény a megyei múzeumi szervezeten belül 1989-ben vette fel Tari 
László fogorvos, amatőr helytörténész nevét, majd hosszabb felújítás után, 
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2000. decemberében nyílt meg új állandó kiállításának első része "Föld 
gyermekei, bronz fiai - Bronzkori földművesek, harcosok és kézművesek 
emlékei Csongrád megyében" címmel. Egy évvel később elkészült a második 
egység, a "Csongrád évszázadai" is. A harmadik kiállítási szekció 2002-ben nyílt 
meg, „Csongrád népélete” címmel. Jelenleg a múzeum ezekkel az állandó 
kiállításokkal rendelkezik, valamint egy időszakosan nyitva tartó tájházzal a 
Gyökér utca 1. szám alatt. A kiállítóhelyen két generáció, illetve két néprajzi 
korszak számára alkalmas két lakóház enteriőr található egy portán, 
mindkettőben megtekinthető tisztaszoba, konyha beépített búbos kemencével 
és tűzhellyel, mindkét lakrész autentikusan berendezett. A házhoz egy ápolt 
kert is tartozik.  

Az intézményegység egy fő teremőr takarítóval és két tudományos 
alkalmazottal működik. 

 

Az intézmény 2013. január 1 óta 

A megyei múzeumi szervezet megszűnése lehetőséget biztosított a 
múzeum új fenntartójának, a város Önkormányzatának, hogy a stabilitás 
megteremtésével új korszakot nyisson a múzeum életében. Azonban a 
szakmailag biztos megyei múzeumi háttér is megszűnt. A fenntartó összevonta 
a múzeumot a Csemegi Károly Városi Könyvtárral, és egy új intézményt hozott 
létre megtartván mindkettő saját arculatát. Ezen új intézményben egyik 
közgyűjtemény sincs alárendelve a másiknak. Az intézmény gazdálkodását 
tekintve önálló költségvetési szervként működik Csongrádi Információs Központ 
Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum néven. 

 

 

1. A stratégia megalkotásának fázisai: 
1. Munkacsoport létrehozása 
2. Az előző stratégia elemzése 
3. SWOT analízis mindkét intézményrészre 
4. Országos stratégia értelmezése 
5. ICOM, IFLA ajánlások áttekintése 
6. Részcélok megfogalmazása 
7. Munkatársi véleményezés 
8. Részletes terv kidolgozása 
9. Stratégiai terv elfogadtatása, megismertetése 
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2. Az előző, 2007-2013-as stratégiai terv értékelése 
 

Megvalósult Nem valósult meg 

Alapító Okirat és SZMSZ átdolgozása 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

felülvizsgálata 

A teljes állomány számítógépes 

feldolgozása a HUNTÉKA integrált 

könyvtári rendszerbe 

Statisztikák és teljesítménymutatók 

készítése 

Korszerű fénymásoló gép beszerzése A helyismereti gyűjtemény 

állományának részleges digitalizálása 

Az integrált könyvtári rendszer 

moduljainak beszerzése 

Használói elégedettségmérés 

Rendezvények infrastrukturális 

támogatásának fejlesztése (hangosítás, 

mikroport) 

A központi épületen a cserepek 

cseréje részben megtörtént. 

 

 

Pályázati források segítségével 

minden dolgozó beiskolázása, a 

munkaköréhez szükséges ismeretek 

bővítése érdekében. 

 

Könyvtári bútorok cseréje 

Elavult számítógépek fejlesztése, 

cseréje 

 

Udvari raktárak korszerűsítése 
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3. SWOT analízis: 

 

Erősségek Gyengeségek 

 A könyvtár és a múzeum központi 

elhelyezkedése; a könyvtár  

felújított, akadálymentesített 

épülete. 

 Az intézménynek fontos szerepe 

van a város közművelődési 

életében. 

 Sokféle dokumentumtípust 

magában foglaló, gazdag 

gyűjtemény; az állomány 

építésekor a felhasználói igények 

figyelembe vétele. Szakszerű, 

kiváló szerzeményezés. 

 A múzeumban gazdag 

tárgygyűjtemény található. 

 A helytörténeti gyűjtemény 

mindkét intézményben jelentős. 

 A könyvtár saját adatbázisokat 

épít. 

 Felhasználó központú szemlélet a 

szolgáltatások kialakításánál. 

 Stabil, állandó dolgozói gárda. 

 Szakképzett, elkötelezett 

munkatársak. 

 Iskolán kívüli pedagógiai 

tevékenység végzése. 

 Korszerű technikai felszereltségű 

hangos könyvtár. 

 Klubok működtetése. 

 A Pinceklub közösségi térként 

 A múzeum nehezen észrevehető, 

nem akadálymentes az épület 

 A marketing és a PR tevékenység 

még nem professzionális. 

 Rendkívül alacsony könyvbeszerzési 

keret. 

 Kevés a beszerzett folyóiratok 

száma. 

 A költségvetésben csak minimális 

összeg áll rendelkezésre 

rendezvények szervezésére. 

 Rendkívül rossz raktározási 

körülmények. 

 A könyvtár szabályzatainak 

rendszere kiegészítésre, 

aktualizálásra szorul. 

 Hiányoznak a folyamatos használói 

elégedettségmérések. 

 Az épület romló állaga. 

 Az udvar rendezetlensége, 

kihasználatlansága. 
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való működtetése. 

 Népszerű gyermek- és felnőtt 

rendezvények. 

 Jó kapcsolat a helyi civil 

szervezetekkel. 

 HUNTÉKA integrált könyvtári 

rendszer alkalmazása. 

 Az országos adatbázisokhoz való 

kapcsolódás megfelelő. 

 A könyvtárosok részéről magas 

fokú elkötelezettség az olvasók 

iránt. 

 Átjárhatóság a gyermek és felnőtt 

könyvtár között. 

 eMagyarország Pont működése. 

 NAVA Pont működtetése. 

 Folyamatosan frissített, 

akadálymentes honlap. 

 Nemzetközi konferencia 

szervezése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

A stratégiai terv vázlata:  
Online bemutató: 

http://prezi.com/wnduzy7tysl2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

http://prezi.com/wnduzy7tysl2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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