
 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Kulcsprojekt munkacsoport 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Várpalota 

Időpont: 2016. június 24.  

Jelenlevők: jelenléti ív szerint  

A munkacsoport fő témája a kiválasztott kulcsprojekt tartalma, az illeszkedési lehetőségek áttekintése 
a célok és intézkedések vonatkozásában. A megbeszélés az alábbi eredményeket hozta: 

A kulcsprojekt a városi könyvtár épületét újítja meg, valamint annak funkcióit is kiterjeszti. A 
könyvtár működtetésében évek óta zajló paradigma váltás a gyűjteményi alapokra helyezett 
működésről való fokozatos fejlődés, a szolgáltatás alapú könyvtár megvalósítása. A kulcsprojekt során 
kialakítandó helyszín adottságai lehetővé teszik a folyamat kiteljesítését. A Krúdy Gyula könyvtár 
hagyományos könyvtári feladatainak ellátásán túl koordinációs szerepet lát el a HKFS további 
intézkedéseinek megvalósításában, illetve a helyi kulturális-közösségi folyamatok szervezésében. 

Ilyenek a teljesség igénye nélkül: animációs feladatok a HKFS végrehajtása során; helyi szereplők 
felkészítése; humán és intézményi kapacitás biztosítása a projekt gazdákkal való együttműködésekhez; 
országon belüli és nemzetközi együttműködések koordinálása.  

A jelenlevők áttekintették a kérdőíves felmérésre érkezett válaszokat a könyvtárban tervezett 
szolgáltatások és működési környezet vonatkozásában. 

Tervezett szolgáltatások Válaszadók 
hány %-a 
tartja 
fontosnak 

Olvasóterem helyben használata  6.7 % 

Folyóirat-olvasó  4.8 % 

Könyvkölcsönzés  5.7 % 

Folyóiratok kölcsönzése  3.8 % 

Hanglemezek kölcsönzése  4.8 % 

CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok 5.7 % 
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DVD-k és videokazetták kölcsönzése 4.8 % 

Hangos-könyvtár  3.8 % 

Mozgókönyvtári szolgáltatás 2.9 % 

Könyvek házhoz szállítása 2.9 % 

Csoportos foglalkozások gyermekeknek  4.8 % 

Rendezvények 4.8 % 

Helytörténeti információszolgáltatás 2.9 % 

Közhasznú információk 3.8 % 

Online tájékoztatás 5.7 % 

Irodalomkutatás 3.8 % 

Előjegyzés  3.8 % 

Könyvtárközi kölcsönzés  4.8 % 

EBSCO adatbázisok  1.9 % 

eMagyarország pont (E-tanácsadók, Internet használata, számítógép-
használat, mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás, nyomtatás, szkennelés) 

3.8 % 

NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 4.8 % 

Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás, laminálás)  3.8 % 

Könyvárusítás  1.9 % 

Előadóterem bérbe adása  3.8 % 

 

Működési, környezeti feltétel, körülmény Válaszadók hány %-a tartja fontosnak 

tágas  7.1 % 

légkondicionált  3.6 % 

akadálymentesített (teljes akadálymentesítés, 
mind fizikai, mind a szolgáltatások igénybe 
vételéhez kapcsolódó értelemben) 

10.7 % 

vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei  17.9 % 

modern eszközökkel felszerelt (számítógép, 
nyomtató, szkenner, prezentációs eszközök)  

17.9 % 

internet elérhetőség biztosított  17.9 % 
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van büfé/kávézó  3.6 % 

illeszkedik a városképbe  7.1 % 

kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez  14.3 % 

 

Ajánlás: 

A "kulcsprojekt munkacsoport" ajánlja a fentiek figyelembe vételét a kulcsprojekt részletes, építészeti 
és működési terveinek elkészítésekor. Az egyes funkciók, ötletek szolgáltatásokká való fejlesztéséhez 
további, közösségi alapokon nyugvó tervező, elemző munka szükséges a megvalósítás előtt. 


