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1. Az intézmény bemutatása, helyzetelemzés: 

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. 
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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.  

 
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 

testvérvárosok 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 Európai Uniós 
gyűjtemény is található. A könyvtár további szolgáltatásai:  

 Országos Dokumentum Ellátó rendszerrel kapcsolat. 

 24 órás elérés és ügyintézés webes felületen keresztül. 

 Telefonos tájékoztatás. 

 Kiskorúak védelmét szolgáló szűrőszoftver alkalmazása a látogatók számára 
fenntartott számítógépeken. 

 Széles körű irodatechnikai szolgáltatások. 

 Legfontosabb nemzeti adatbázisokkal kapcsolat: NAVA, MANDA 
 
Gyűjtemény állapot: 

A könyvtárban lévő pincehelyiségek alkalmatlanok raktári használatra. Az ott 

tárolt könyvek nagy részét penész miatt selejtezni kellett. Az udvari raktárak 

plafon nélkül, egyre romló állapotban vannak, fejlesztésük nem halogatható már 

sokáig.  

A könyvtári állomány tervszerű átalakításának első lépése 2014-ben az a 

selejtezés volt, mikor is a pincében tönkrement, illetve a tervgazdálkodási 

időszakban nagy példányszámban, főként az ötvenes években beszerzett 

dokumentumait leselejteztük. Ez után 2015-ben a szabadpolc leválogatása 

történt meg, mikor is egyrészt a tartalmilag elavult, másrészt a használat során 

tönkrement könyveket cseréltük, illetve selejteztük.  

 
 
Múzeum: 



3 
 

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, 
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.  

Ellátott feladatok: 

 Rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozások. 

 Évfordulókhoz, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények 

 Rendszeres időszaki kiállítások. 

 Tudományos kutató és publikáló munka. 

 Gyűjtőkörén belül régészeti hatósági feladatok ellátása. 
 

Gyűjtemény állapot: 

A korszerűen felszerelt régészeti raktár még jó ideig képes lesz befogadni a gyarapodást, 
azonban fontos azt tudni, hogy egy ilyen épület más tárgyak raktározására is alkalmas 
lehet. Jelenleg a Plein air letéti gyűjteményt is itt őrizzük, illetve itt folyik a feldolgozása 
is. 
A néprajzi raktár épülete eladásra került, így az ott raktározott anyagot hamarosan egy 
másik helyre kell szállítani, ahol is raktározási körülményeket is ki kell alakítani. 

A múzeum épületében lévő raktári helyiségek jobbára megfelelőek, de kis méretük 

folytán nem bővíthetőek tovább. 

A kötelező állományvédelmi feladatok ellátására a szentesi Koszta József Múzeummal 

van szerződésünk. 

 

 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 
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költségvetési szervként működik Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és 
Tari László Múzeum néven. 
 

Gyűjtemény állapot: 

 

2. 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 való 

működtetése. 

 Népszerű gyermek- és felnőtt 

rendezvények. 

 Jó kapcsolat a helyi civil szervezetekkel. 

 HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer 

alkalmazása. 

 A múzeum nehezen észrevehető, nem 

akadálymentes az épület. 

 A marketing és a PR tevékenység nem 

professzionális. 

 Relatív, 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 épületek romló állaga. 

 Az udvar rendezetlensége, 

kihasználatlansága. 

 Korlátozott források, pl. raktári anyag 

megóvására ill. épületmegóvásra nincs 

keret. 
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 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. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Új kiállításegységek létrehozása. 

 Új kiállítóhelyek létrehozása. 

 A könyvtári terek innovatív átalakítása. 

 Az e-ügyintézési lehetőségek széles 

körű kihasználása. 

 E-kultúra terjesztése. 

 Igény az erős helyi identitás 

kialakítására. 

 Munkatársak felkészültségének széles 

körű kihasználása. 

 Funkcionális analfabetizmus terjedése. 

 Megváltozott kulturálódási lehetőségek. 

 A társadalom atomizálódása. 

 Perifériális és leszakadó társadalmi 

csoportok kiesése a kultúrából. 

 Hagyományos dokumentumok 

használatának visszaszorulása. 

 Gyors társadalmi változások. 

 

 

 

3. Az intézmény küldetésnyilatkozata 

Csongrád városi könyvtáraként legfőbb feladatának tekinti azt, hogy állományával és 
szolgáltatásaival a fenntarthatóság elveit követve minél jobb feltételeket biztosítson 
használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az 
önművelődéshez, egy életen át tartó tanuláshoz, az információkhoz való hozzájutáshoz, a 
közhasznú és közérdekű ismeretek megszerzéséhez. 

Területi múzeumként vállalja, hogy Csongrád város szellemi és tárgyi 
értékeit  felkutatja, a gyűjteményei alapján feldolgozza,  megőrzi.  A feltárt javakat 
fenntartható módon a közösség valamint a szakma számára elérhetővé teszi.  Aktív 
társadalmi szereplőként lép fel a kultúra és az oktatás területén. Hozzájárul a helyi identitás 
erősítéséhez.  Állandó kiállításaival a helyi értékek bemutatására törekszik. Időszaki 
kiállításokat szervez. 
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Az intézmény kiemelt feladata, hogy elősegítse Csongrád város történetének, 
régészetének, néprajzi, kulturális hagyományainak, gazdasági és természeti adottságainak 
megismertetését. 

Fontos feladata, hogy szervezze, valamint helyet biztosítson a szabadidő hasznos 
eltöltését szolgáló rendezvényeknek, kluboknak, szabadidős foglalkozásoknak. Befogadja és 
segítse a civil szerveztek működését, tevékenységét.  

Más közművelődési, oktatási és közgyűjteményi intézményekkel összehangolja 
tevékenységét, velük szakmai kapcsolatok ápolására törekszik. 

A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű csoportok számára külön szolgáltatásokat nyújt. 

4. Stratégiai terv vázlat 

4.1 Kitűzött közművelődési és oktatási célok 

A Csongrádi Információs Központ integrált közgyűjteményi intézményként aktív részvételt 

vállal a város közművelődésében. Sajátossága, hogy könyvtárként és múzeumként, vagyis 

kétféle közgyűjtemény típusként a gyűjteményeire alapozva képes közművelődési 

tevékenységet folytatni, ami hatalmas előny abban az esetben, ha hatékonyan tudja a 

könyvtári könyvállományt és a múzeumi gyűjteményeket bekapcsolni a folyamatba.  

Közművelődési tevékenységi célok: 

 Olvasáskultúrához kötődő rendezvények folyamatos szervezése.  

 Ismeretterjesztő tudományos konferenciák, előadások szervezése.  

 Helyi identitást szolgáló találkozók szervezése, művészekkel, alkotókkal. 

 Helytörténeti kutatások koordinációja. 

 A helyi és a megyei értéktárban szereplő értékek folyamatos népszerűsítése. 

Programok szervezése mindezekhez. Új értékek keresése. A helyi társadalom minél 

szélesebb körének bevonása mindebbe. 

 Sokszínű és sokrétű kiállítási tevékenység. 

 Országos kulturális közgyűjteményi kampányokba való aktív bekapcsolódás: 

 Internet fiesta, Múzeumok éjszakája, Múzeumok őszi fesztiválja, Októberi 

könyvtári napok, Múzeumpedagógiai évnyitó. 

 Jeles napokhoz, évfordulókhoz, világnapokhoz, emlékévekhez köthető 

rendezvények. 

 

Kulturális alapellátást szolgáló célok:  

o Társadalmi esélyteremtés 

o Felzárkóztató programok 

o Társadalmi szolidaritást segítő programok 

o Kulturális örökség hasznosítása 
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o Hátrányokkal küzdő csoportok kulturális integrációjának elősegítése 

o Határon túli magyarság információs és kulturális ellátása 

o Helyi identitás erősítése 

o Kulturális rekreáció biztosítása 

 

Speciálisan könyvtári közművelődési célok: 

o Olvasóvá nevelést szolgáló programok 

o Irodalmi, művészeti találkozók 

o Könyvbemutatók 

o Küzdelem a digitális írástudatlanság ellen 

o Ismeretszerzés támogatása 

o Állampolgári jogok gyakorlásának segítése 

o Élethosszig tartó tanulás segítése 

o E-kultúra terjesztése 

o A magyar kultúra értékeinek folyamatos feltárása és az ahhoz való hozzáférés 

biztosítása  

o Folyamatos könyvtárpedagógiai foglalkozások 

 

Speciálisan múzeumi közművelődési célok: 

o Múzeumpedagógiai programok az állandó és az időszaki kiállításokhoz 

kapcsolódóan 

o Tudományos találkozók, konferenciák 

o Helytörténeti kutatás elősegítése 

o Élménypedagógiai foglalkozások 

o Kiadványok készítése 

 

Pedagógiai tevékenységgel megvalósítható célok: 

- Aktívabb részvétel a helyi oktatásban. Tematikus könyvtár és múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat indítunk együttműködésben a térség oktatási intézményeivel a helyi 

tantervekre és az iskolák egyéni igényeire alapozva.  

- Osztálykirándulás programkínálat megvalósítása. Szeretnénk, ha osztálykirándulások 

illetve pedagógiai kirándulások színhelyévé válna városunk. Ennek érdekében több 

féle korcsoportra és érdeklődésre kiterjedő programokkal fogjuk várni az ide 

látogatókat. 

- Felnőttképzés. Felnőtteknek szóló, esélyteremtő, felzárkóztató, digitális írástudást 

megalapozó képzések szervezése. 
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Jövőkép:   

 Folyamatos növekedés 

 Meghatározó tényező a város életében 

 Élhetővé teszi a várost 

 Erősíti hírnevét a hazai és nemzetközi színtéren 

Folyamatosan megújítandó:  

 Szabályzatok 

 IKT fejlesztés 

 Intézményi külső kép 

 PR és marketing tevékenység 

 Minőségi elvek 

Informatikai fejlesztés:  

 Közös helytörténeti adatbázis kialakítása 

 Múzeuminformatikai modullal fejleszteni a meglévő integrált könyvtári rendszert 

Pedagógiai tevékenység:  

 Küzdelem a digitális írástudatlanság ellen 

 A helyi közösség igényeinek megfelelő tanfolyamok szervezése 

 Egységes múzeum és könyvtárpedagógiai program megalkotása 

 Kiállításokhoz kapcsolódó pedagógiai hasznosítás 

Gyűjtemény-menedzsment: 
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 Raktárak fejlesztése mind a múzeumi, mind a könyvtári részen 

Általános tendencia, hogy nincs forrás a közgyűjteményekben a raktárak  

korszerűsítésére, bővítésére. A szükséges fejlesztéseket így lemaradva, halogatva 

lehet csak megtenni, pedig az állomány megóvása kerül gyakran veszélybe az 

elmaradt fejlesztések miatt.  

A régészeti raktár korszerű épületében kialakítható lenne tömörraktár az 

adattáraknak illetve más raktári egységeknek. Lehetőség lenne negatív film 

tárolókat is elhelyezni.  

A néprajzi anyag jó részét továbbra is raktározni szükséges, hisz nem lehetséges 

mindent kiállításba helyezni, de látványos megoldás lehetne, ha néprajzi 

látványtárat tudnánk létrehozni, ahol is a tárgyak egyben tárolhatók és 

bemutathatók. 

A könyvtári raktárakat fel kell újítani, illetve alkalmassá kell tenni az állag megóvó 

tárolásra, de kis területük miatt így sem fognak nagy kapacitással rendelkezni, itt 

is a kapacitás bővítése a cél, amire például a tömör raktár lenne a legkorszerűbb 

megoldás. 

A múzeumi és a könyvtári  gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk, így a 

raktározás egy olyan kérdés, amelyre folyamatosan válaszokat kell adni az adott 

kor igényeinek megfelelően. 

 

Könyvtári állomány folyamatos átalakítása hazai és nemzetközi trendeknek 

megfelelően 

 Már nem a kötetek száma a mérvadó egy könyvtár méretének, kvalitásának 

meghatározásában. Könnyen nagy mennyiségű könyvre szert lehet tenni 

ajándékokból , hagyatékokból is, azonban ezen könyvek nagyjából ugyanannak a 

korszaknak a könyvgyűjtési ízlését és lehetőségeit tükrözik, azét, melyben a 

könyvtárak állományának a nagy része is felhalmozódott, és viszonylag kevés 

értékes könyv kerül így a polcokra. A korszerű szemlélet azt követeli meg a városi 

közkönyvtáraktól, hogy egy jól forgó, használatban lévő relatív kisebb, dinamikus 

könyvállománnyal rendelkezzen, ahol felértékelődik a közösség igénye és a 

könyvtáros szaktudása. Célunk, hogy egy folyamatosan változásban lévő, 

minőségi, nem pangó és nem felduzzasztott állományunk legyen. A gyarapításkor 

az olvasók igényeinek minél magasabb szintű kielégítésére törekszünk minőségi 

elvek mentén. 

Az állományrészek digitalizálását folyamatosan végezzük, és a jövőben erre 

kampánymunka jelleggel szeretnénk nagyobb erőforrásokat is biztosítani. 

Ahogyan eddig is, relevancia szerint folytatódik a digitalizálás. Mindemellett 

további adatbázisokat is építeni szeretnénk a digitális  állományokból a 

helytörténeti ismereteket gazdagítva. 

 

 A múzeumi raktári anyag minél nagyobb hányadát bemutathatóvá tenni 
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Határozott célként fogalmazzuk meg, hogy minél több múzeumi tárgyat kívánunk 

valamilyen módon kiállításban elhelyezni, akár a fenti látványtár megoldással, akár új 

kiállítóhelyek létesítésével. A belvárosi kézműves házak egy kiemelt prioritású cél ebben 

a folyamatban, de nyilvánvaló, hogy ide csak az anyag töredéke helyezhető ki. 

Helyet kívánunk találni a Művésztelep Plein air gyűjteményének, ami egy folyamatosan 

bővülő letéti állományrész, és a város kultúrájának hangsúlyos elemét képezi.  

Fogyatékkal élők:  

 Akadálymentesítés mind fizikai, mind információs téren 

 Kiállítások átalakítása 

 Folyamatos együttműködés a helyi intézményekkel és szervezetekkel. Közös 

tevékenységek szervezése. 

Minőségügy:  

 Teljesítménymutatók készítése 

 Folyamatos használói elégedettségmérés 

 Felkészíteni a szervezetet a minősített könyvtár cím elnyerésére 

Látogatói terek fejlesztése:  

 Olvasói tér átalakítása az otthonosság és a komfortérzet fokozása 

érdekében. Az ihlet-tanulás-közösség-alkotás tereinek megvalósítása 

 Állandó kiállítások részleges, vagy teljes felújítása 

 Új kiállítóhelyek létrehozása 

Online bemutató: 

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

  

5. A város idegenforgalmi, turisztikai életében való szerepvállalás. 
 

 Kis városi tekergés: Kerékpár kölcsönzés és a helyi látnivalók bemutatására 

indított programunk. 

 Könyves-torok: „vidd és hozd” működésű strandkönyvtár a Körös-torokban a 

nyári szezon idejére. 

 Turizmushoz igazodó nyitva tartás a Belvárosi múzeumházban. 

 Foglalkozások a Belvárosi múzeumháznál Szöszmötölő címmel. 

 Nagy léptékű kiállítás a nyári szezonban, pl, Jégkorszak.  

 

 

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

Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek konferenciája 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005 óta szervezi meg csongrádi helyszínnel ezt a 

szakmai konferenciát, amelyre a Kárpát-medence országaiból érkeznek könyvtárosok és 

könyvtáros szakmai szervezetek vezetői, valamint Magyarország szinte minden megyéjéből a 

szakmai érdeklődők. Ebben az évben is egyre több olyan magyarországi könyvtár 

képviseltette magát ezen a rendezvényen, amelyik együttműködést, testvérkönyvtári 

kapcsolatot alakított ki határon túli könyvtárral a konferenciának köszönhetően. Nagyon 

fontosnak tartottuk azt a célt, hogy kötetlen beszélgetéseknek is helyet biztosítsunk, ahol a 

szakembereknek lehetőségük van szakmai kapcsolatok, együttműködések előkészítésére. A 

korábbi vezérlő elvvel szemben, ami a magyar könyvtárügy külhoni kapcsolataival 

foglalkozott, idén második alkalommal ennek fordítottjaként a határon túli könyvtári helyzet 

és könyvtárügy került a fókuszba, és ehhez csatlakozhatott hazai előadó. 

Testvérvárosi kapcsolatok 

Óbecse testvérváros könyvtárával élő és közvetlen a kapcsolat régóta. Amikor 

lehetőségünk kínálkozik, akkor szívesen küldünk nekik magyar nyelvű könyveket és 

igyekszünk közös rendezvényeket szervezni. Korábban lehetőség volt közös pályázat 

benyújtására. 

Az Óbecse monográfiának a könyvtárban rendeztünk meg a bemutatóját. A közös 

munkát szívesen szélesítenénk ki.  

A Petőfi Sándor Kultúrkör NKA-s pályázatainak pénzügyi lebonyolítását mi végezzük a 

2015 évtől. 

Új lehetőségeket is keresünk. A múzeummal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot. 

 

7.  Az  intézmény marketing és PR tevékenysége: 

Nincs önálló PR munkakör az intézményben, mint ahogyan speciálisan ilyen területen 

végzett kolléga sem. A PR tevékenység más munkakörök elvégzése mellett bizonyos módon 

ahhoz a munkakörhöz mérten kerül elvégzésre. A beszerzett könyvek népszerűsítését a 

feldolgozó könyvtáros kolléga végzi, az informatikus kolléga pedig az elektronikus 

médiafelületre készíti el a megfelelő formátumú reklámot. A rendezvények szervezésében 

többen is részt vesznek, de a PR tevékenységet elemeire bontva más személyek végzik. A 

kiállítások népszerűsítésében a kiállítás rendezőjének kulcsszerepe van, de mások is aktívan 

részt vállalnak.  

PR terv minden rendezvényhez készül, célcsoport meghatározással, költségvetéssel, 

médiafelület kiválasztással. Intézményünk az ingyenesen igénybe vehető médiumokat 

preferálja első sorban, illetve saját technikai és emberi erőforrásaira támaszkodva 
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(nyomtató, terjesztés) végzi a népszerűsítést. Amennyiben fizetős szolgáltatást vesz igénybe, 

úgy a várható elérések figyelembe vételével kalkulálja a költségeket. 

Mindemellett látható, hogy a PR tevékenység éppen sokrétűsége és intenzitása miatt 

olyannyira erőforrás igényes terület, hogy korlátoznunk kell magunkat, hisz sem 

pénzeszközök, sem HR tekintetében nem tudunk a teljesség igényével fellépni. 

8. Finanszírozási háttér 
Az intézmény a az önkormányzat önálló költségvetési szerveként működik. Az intézmény a 

tervezett fejlesztésekhez széles körűen mint hazai, mind EU forrásból származó pályázati forrásokat 

igénybe kíván venni a jövőben is. Programjaira rendszeresen pályázik a Nemzeti Kulturális Alapnál. 

Múzeumi fejlesztéseire a minisztériumi pályázatokat célozza meg. Szolgáltatások fejlesztésére Uniós 

pályázatokban tervez első sorban.  

Szponzori bevételek tekintetében jellemzően nagyobb rendezvényeknél (konferencia) fordul elő 

konkrét anyagi támogatás, általában szolgáltatásokkal és saját termékekkel támogatják helyi 

vállalkozók a rendezvényeinket, az ilyen jellegű támogatásokra viszont bizonyos mértékben 

rendszeresen számíthatunk. 

Csongrád, 2015. augusztus 4. 
 
 
        Illés Péter 
        igazgató 
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Mellékletek: 

Az intézményi alapvető feladatokat két jogi rendelkezés szabályozza. Az egyik egy 
törvény, a másik az intézmény Alapító okirata. 

1. 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, 

internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét 
lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva 
biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

 
Múzeumok feladatai: 
42. § (1) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből 

álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit 
tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, 
feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével 
elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések 
kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos 
művelődésre ösztönöz. 

(2) A múzeum feladata - a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően - a működési 
engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 

a) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok 
aa) gyarapítása, 



14 
 

ab) nyilvántartása, 
ac) állományvédelme, 
b) tudományos feldolgozása és publikálása, 
c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében 
ca) állandó és időszaki kiállítások rendezése, 
cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, 
cc) a kulturális javak digitalizálása, 
cd) a kutatási tevékenység biztosítása. 
(3) A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény működési 

engedélyén feltüntetett elnevezésben szerepelhet. 
(4) A múzeum: 
a) szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 

kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 
tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat, 

b) a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal rendelkezik, amely 
alapján szakmai tevékenységét folytatja, 

c) feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről éves 
szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít. 

 
 

2. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírja, 

hogy a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi 

tevékenységét (tehát az alaptevékenységet is) jellege alapján az alapító okiratban be kell 

sorolni az alábbi kategóriákba:  

- alaptevékenység = szakmai alapfeladatként meghatározott közhatalmi vagy közszolgáltató 

tevékenység;  

- kiegészítő tevékenység = az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását 

célzó, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára 

nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;  

- kisegítő tevékenység = az alaptevékenységtől eltérő, az alaptevékenység ellátására 

létrehozott kapacitás kihasználását célzó, nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából 

végzett tevékenység;  

- vállalkozási tevékenység = az alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzési célból, 

támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő, szolgáltató, értékesítő 

tevékenység.  

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek (8.): 
- Minden állampolgár számára ingyenesen biztosítja a könyvtárlátogatást. 
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza. 

http://jogallastv.allamkincstar.gov.hu/rovat/94
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- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, 
szolgáltatásairól. 

- Biztosítja más könyvtárak állományának, szolgáltatásainak elérését. 
- Részt veszt a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.  
- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényekhez igazítja. 
- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
- Fogyatékkal élőknek szolgáltat akadálymentesített adatbázis elérést. (hangos könyvtári 

szolgáltatást, speciális számítógép használati lehetőség vakoknak és gyengén látók részére). 
- Gondoskodik a Bokrosi Fiókkönyvtár állományának folyamatos cseréjéről, fejlesztéséről, 

módszertani segítségéről, szolgáltatásainak fejlesztéséről, a fent meghatározott feladatok 
ellátásáról.   

- Az oktatási intézmények tevékenységét szolgáltatásaival segíti. 
- Az olvasóvá nevelésben részt vesz. 
- Közreműködik a kultúráért felelős miniszter és a kulturális örökségvédelmi hatóság területi 

feladatainak ellátásban. 
- Elősegíti a megyei múzeumi szervezet, illetőleg a megye közigazgatási területén 

tevékenykedő más muzeális intézmények szakmai együttműködését, munkájuk 
összehangolását, valamint az illetékességi területén lévő egyéb kulturális javak védelmét. 

- Szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a területén található régészeti 
lelőhelyekről. 

- Részt vesz a működési területén lévő régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető, 
illetőleg a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális 
közgyűjteményben történő elhelyezésében. 

- Szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében. 
- Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 
 - a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja. 

 - biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét. 
 - kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás folyamatához. 
 - közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez 
 - együttműködik a nevelési oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 

segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. 
 - elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai kínálatot biztosít. 
 - az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal, helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 
- Feladat ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 

értékeit gondozó intézményekkel, könyvtárakkal, levéltárakkal, közművelődési 
intézményekkel, tudományos köztestületekkel, köznevelés, szakképzés, felsőoktatás 
intézményeivel. 

- Szabad kapacitása terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, 
valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos 
szolgáltatást nyújthat. 
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- Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű múzeummal kötött megállapodása alapján 
elláthatja a megyei hatókörű múzeum alábbi feladatait: 

 - gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 
együttműködése, munkájuk összehangolása, egyéb kulturális javak védelme érdekében. 

 - részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 
koordinálásában és szakmai támogatásában. 

 - muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani 
központként működik. 

 

Csongrád, 2015. január 27.  

 

 

        Illés Péter 

        igazgató 

 


