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A Művelődési Ház és Könyvtár makrokörnyezetének elemzése: 

 
Az elmúlt évek folyamatai, változásai, a globalizáció új kihívások elé állították a társadalmakat.  

A társadalmi és politikai változások kölcsönhatásban állnak a művelődés sajátosan elkülönült 

rendszerével. A mai világban egyszerre jelenik meg az állandóság és változás a kultúra világán 

belül, ahol az állandóságot a létrejött nemzeti kulturális értékek létrehozása és megóvása, a 

változatosságot pedig a kulturális kereslet-kínálat viszonyához való alkalmazkodás határozza 

meg.  

A globalizáció nagy hatást gyakorol az élet minden területére, így a kulturális területre is. 

Gondoljunk itt a megjelenő, szinte a világot elárasztó szappanoperákra, romantikus irodalomra, 

sorozatokra, stb. A kultúra területén dolgozóknak egy új fogalommal kellett megismerkedniük, 

nevezetesen, hogy a kultúra „piaci cikké” válhat. Ehhez társul a tömeg- és elitkultúra erőteljes 

szétválása, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni az ezen a területen dolgozóknak.  

 

Nemcsak a fent leírtak, hanem a kialakult „információs-sokk” is nagy kihívást jelent. Soha nem 

volt ekkora értéke az információ gyors áramlásának mint manapság. 

 

Sajnos hosszú évekig azt tapasztaltuk, hogy maga a szakma sem tudta követni a változásokat. 

Igazán a Nemzeti Fejlesztési Tervben sem jelent meg követhető koncepció a társadalom- és 

közösségfejlesztésre vonatkozóan. Az természetesen nyilvánvaló volt és ma is az, hogy a 

hagyományos könyvtáros és népművelő szerepkör erősen átalakulóban van, illetve szükséges, hogy 

átalakuljon.  

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás a kulturális szférában is elindította az EU konform 

szolgáltatások és korszerű jogi szabályozás kialakításának követelményét. Ennek egyik formája a 

szabványok kiterjesztése és kidolgozása a kulturális területre is. Ez a minőségbiztosítási 

rendszer nálunk is életbe lépett.  

 

 A Művelődési  Ház és Könyvtár mikrokörnyezetének elemzése: 

 

A fent leírt változások természetesen kihatnak a művelődési ház és könyvtár feladataira és 

munkamódszereire is.  

Sem a könyvtári munkában, sem a művelődési ház tevékenysége kapcsán nem ragaszkodhatunk a 

megszokott sémákhoz.  

A művelődési ház vonatkozásában át kell állnunk a régi népművelői szerepvállalásról egy segítő, 

közösségfejlesztő szerepre. Nem eldöntenünk kell egy-egy civil közösség létrehozását, hanem 

egy csírájában jelentkező kezdeményezés felkarolásával eljuttatni őket a végső kifejletig, a 

közösség létrejöttéig. Ekkor már csak az a feladatunk marad, hogy egy segítő szerep 

felvállalásával felügyeljük, és figyelemmel kísérjük munkájukat. Természetesen ezt folyamatosan 

kell megvalósítanunk, nem hagyhatjuk teljesen magukra a klubokat, szakköröket.  

 

A könyvtári munka esetében is nagy változások vannak. A rendszerváltás óta tart a 

„hagyományos” és az új típusú könyvtáros: az informatikus könyvtáros szerep „harca”.  

Nem kétséges, hogy melyik fog győzni, hiszen a könyvtárak szerepe az élethosszig tartó tanulás, 

átképzés miatt felértékelődik.  



 

Mindkét területre igaz az is, hogy a globalizáció terjedése mellett megjelenik a helyi, lokális 

közösségek és tényezők fontosságának felértékelődése. 

 

Fontos tényezőként kell figyelembe venni a tervezésnél az ellátandó település, azaz Abony 

fejlődési ütemét, az intézményünkkel szemben támasztott kulturális igényeket, valamint az 

ellátandó emberek életkori megoszlását, gazdasági és szociális helyzetét, vitalitását.  

Nem utolsó sorban pedig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen adottságokkal és lehetőségekkel 

rendelkezünk a fenti feladatok ellátásához.  

 

Feladataink a Könyvtár vonatkozásában 

 

- Abony lakosságának mintegy 7,5 %-a könyvtári tag. A tagság létszámának emelkedése 

évek óta minimális. Nem titkolhatjuk, hogy ezzel az olvasói aránnyal nem állunk a 

megyében a városok között jó helyen. Mindenképpen át kell gondolnunk tehát, vajon mi az 

oka ennek.  

Azt tudjuk, hogy megyei viszonylatban a gyermek és felnőtt olvasók számának 

összehasonlításakor nálunk a felnőtt olvasók aránya nagyon kevés. Ennek egyik oka, hogy 

nagy az ingázók létszáma, akik a mi nyitvatartási időnkben nem tartózkodnak Abonyban, 

sőt szombati napokon is munkát végeznek. Sajnos így a szombat délutáni nyitvatartási idő 

sem megfelelő számukra.  

Az is tény, hogy a középiskolába járóknak csupán egy töredéke jár ide a helyi 

gimnáziumba. 

Potenciális olvasók lehetnek azonban a nyugdíjasok és a nagy számban lévő 

munkanélküliek, akik egyébként gyakran mentális és szociális problémákkal küzdenek, 

ezért fontos lenne a kikapcsolódás, a regeneráció számukra.  

Ugyancsak fontos feladat, amelyet eddig is kiemelten kezeltünk, az iskolarendszerű 

oktatásban résztvevők olvasóvá nevelése.  

A felsőoktatásban résztvevők azok, akik a leggyakrabban megkeresik intézményünket, 

számukra jó megoldás a szombati nyitva tartás. Az ő esetükben az oktatásban 

használatos dokumentumok frissítése, az internet használat folyamatosságának 

biztosítása játszik fontos szerepet.  

A középiskolások esetében vannak még tennivalóink, látogatják ugyan intézményünket, de 

szinte soha nem jönnek csoportosan könyvtárhasználói képzésekre. Leginkább az 

internetezés miatt keresnek fel bennünket.  

Az általános iskolás gyermekek nagyobb létszámban iratkoznak be, de esetükben is 

célszerű lenne, ha egy-egy magyar órát könyvtár látogatásra szánnának, megismerve 

lehetőségeinket.  

Az óvodások esetében már eddig is tartottunk könyvtárbemutatókat, melyeket továbbra 

is szándékunkban áll folytatni.  

Vannak tehát ezen a területen tennivalóink, melyekre meg kell találnunk a megoldást, akár 

hirdetésekkel, akciókkal, személyes beszélgetésekkel illetve a beiratkozott olvasók 

közötti nyereménysorsolással.  

Felelős: igazgató, könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

- El kell készíteni és jóváhagyásra beadni az intézmény munkatervét, 2006. évi 

beszámolóját, és a Hétéves szakmai továbbképzés 2007-2013-ig szóló programját.  

Felelős: igazgató, dolgozók 

Határidő: 2007. február-március 



 

- Tovább kell fokoznunk az állománygyarapítást, hiszen az olvasólétszám növeléséhez 

szükséges, hogy minél több új dokumentummal rendelkezzünk. Eközben azonban a 

törléseket is folyamatosan el kell végeznünk. Nincs értelme a sérült, idejétmúlt tartalmú 

dokumentumok tárolásának, mert így is kevés a hely.  

Felelős: igazgató, könyvtárosok 

Határidő: folyamatos 

 

- Fel kell készülnünk a számítógép-hálózat gépeinek folyamatos cseréjére, mert a gépek 

lassan elavultakká válnak. Egyszerre pedig nem tudunk több millió forintot befektetni. 

Az, hogy erre a szolgáltatásra nagy szükség van továbbra is nem kérdéses.  

Felelős: igazgató 

Határidő: 2007. november 

 

- Meg kell terveznünk az olvasók Szikla 21 könyvtári rendszerhez történő hozzáférését 

2008. évtől. Ehhez is szükséges azonban egy nagyobb teljesítményű számítógép 

beszerzése.  

Felelős: igazgató, könyvtárosok 

Határidő: 2008. január  

 

- Módosítanunk kell a Művelődési Ház és Könyvtár alapdokumentumait. El kell készíteni az 

intézményre vonatkozó SWOT analízist. 

Felelős: igazgató, oktatási szakreferens 

Határidő: 2007. május 31. 

 

- A rendezvénytervnek megfelelően meg kell tartanunk a 2007 évre betervezett könyvtári 

rendezvényeket. 

Felelős: igazgató, könyvtárosok, művelődésszervezők 

Határidő: folyamatos 

 

- Az ISO 2001. Minőségbiztosítási rendszer keretében meg kell tartanunk az éves auditot. 

Felelős: igazgató, dolgozók 

Határidő: 2007. április 

 

 

 

 

 

Feladataink a Művelődési Ház vonatkozásában 

 

A Művelődési Ház vonatkozásában nehezebb a tervezés, mint a könyvtár esetében, hiszen nem 

rendelkezünk önálló épülettel. Szerencse, hogy legalább bérletre lehetőségünk van, így a 

kluboknak, szakköröknek és egyéb rendezvényeinknek helyet tudunk biztosítani. Reméljük, hogy a 

pályázatunk sikerrel jár majd, és belátható időn belül lehetővé válik egy megfelelő közösségi 

színtér létrehozása. Azonban addig is dolgoznunk kell, elfogadható szinten rendezvényeket 

tartani és megtartani a most létező kisközösségeket.  

Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket tervezzük:  

 



- Tovább segítjük a jelenleg meglévő 11 klub és szakkör munkáját. Nemcsak a helyszínt 

biztosítjuk számukra, hanem tanácsokkal és tevőlegesen is segítséget nyújtunk 

vezetőiknek az elvégzendő feladatokhoz.  

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Keressük a pályázati lehetőségeket, melyek révén forrásokhoz tudnánk jutni akár a 

szakmai munka színvonalának emeléséhez, akár a berendezés, felszerelés megújításához.  

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Termet biztosítunk a gimnáziumi osztályok számára. 

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Segítjük a nevelőszülőket a hozzájuk kihelyezett gyermekek láthatásának megoldásában. 

A művelődési ház kézimunka termét ingyenes bocsátjuk rendelkezésükre. 

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Termet biztosítunk a város lakói számára rendezett gyógyászati és egyéb termékek 

bemutatói számára terembérlet fejében.  

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Figyelemmel kísérjük a civil kezdeményezéseket, és ha szükséges, létrehozásukhoz 

segítséget és lehetőséget biztosítunk. 

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Részt veszünk a városi nagyrendezvények szervezésében és rendezésében. 

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

-  Megszervezzük a 2007. évi művelődési házhoz tartozó műsorokat, rendezvényeket.  

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

Iskolarendszeren kívüli oktatással, felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok 

 

- Segítjük a városban zajló felnőttképzési tanfolyamokat teremhasználattal.  

Felelős: igazgató, művelődésszervezők 

 Határidő: folyamatos  

 

- Keressük azokat a lehetőségeket, melyek tanfolyamok ill. egyéb rendezvények 

formájában segítik a város lakosságának átképzését ill. szabadidejének hasznos 

eltöltését. Pl. kosárfonó, szőnyegkészítő tanfolyam, stb.  

 

 

 



Lapkiadási tevékenység: Abonyi Napló 

 

A 2007. január 25-én megtartott képviselő-testületi ülésen olyan határozat született, mely 

szerint ez időponttól kezdődően nemcsak létrehozója, hanem felelős kiadója is a Művelődési Ház 

és Könyvtár lesz a helyi újságnak.  

 

- A hozott határozatnak megfelelően több hetes csúszással, de megkezdtük az újság 

kiadását. A csúszás mérséklését folyamatosan elkezdtük ledolgozni. Hirtelen változást 

nem célszerű alkalmazni, mert akkor egy hónap kimarad és ez anyagi vesztességet 

jelentene.  

 

- A szerkesztőbizottság létrejött és a képviselő-testületi határozatnak megfelelő módon 

tördelőszerkesztőt és nyomdát választott a bekért ajánlatok közül.  

 

- A továbbiakban célul tűztük ki a lap bevételeinek növelését, minél több emberhez való 

eljuttatását.  

 

Felelős: főszerkesztő, szerkesztőbizottság 

 Határidő: folyamatos  

 

A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói a nehézségek ellenére minden igyekezetükkel azon 

vannak, hogy minél eredményesebb munkát tudjanak felmutatni. Sajnos az infrastruktúra nem 

igazán kedvező, de reménykedünk, hogy a város  pályázatának sikeres elbírálása esetén talán 

méltóbb körülmények közé kerül tevékenységünk.  

 
 


