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Jövőkép

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ települési feladatokat ellátó nyilvános 
könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom 
alapintézményeként  feladata  az,  hogy  mindenki  számára  biztosítsa  a  szabad,  korlátozás 
nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz

Átfogó célunk, hogy intézményhálózat szolgáltatása  minden  könyvtárban azonos, korszerű, 
magas színvonalú legyen.  Könyvtárunk elérhetősége térben és időben kitáguljon. Valóságos 
és virtuális közösségi térré váljon.

Alapvető célkitűzés a  Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ szervezeti 
korszerűsítése, működtetésének modernizálása.

1. cél: 

Miskolc valamennyi lakosa számára biztosítsuk a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az 
információk és a dokumentumok teljes spektrumához, s ezzel segítsük elő a település 
versenyképességének javítását.

Beavatkozások:

1. A szolgáltatások egységes rendszerben, minőségi alapon történő fejlesztése.
2. A hagyományos és elektronikus dokumentumaink bibliográfiai feltárásának teljessé 

tétele – a retrospektív konverzió befejezése. 

3. A számítógépes kölcsönzés bevezetése minden könyvtárunkban.

4. Könyvtárainkban lévő különleges helyismereti dokumentumaink digitalizálásának 
megkezdése.

2. cél:

A használó szempontúság érdekében a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett 
megjelenő, a korszerű könyvtárak ismérveit is magába foglaló WEB alapú szolgáltatások 
fejlesztése.

Beavatkozások:

1. Új honlap kialakítása, mely  megfelelő tartalmi háttérrel rendelkezik és több 
nyelven kommunikál.

2. A HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer bővítése.

3. A  munkatársak információtechnológiai tudásának a bővítésé. Könyvtárosaink 
könyvtárszakmai, , információkeresési,  digitális és kommunikációs 
kompetenciájának  folyamatosan fejlesztése.



4. Új technológiák bevonása a szolgáltatások közvetítésére (blog, közösségi oldalak, 
hírlevél).

5. Gyűjteményünket a használói igények minél jobb megismerésével gyarapítjuk, a 
gyűjteményfejlesztés forrásainak minél jobb kihasználásával, költséghatékony 
gyarapítási stratégia kialakításával.

3. cél:

A könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez.

Beavatkozások: 

1. Az országos programokhoz csatlakozva helyi programok szervezésével 
hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez.

2. A  különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és 
igényes rendezvényeket kínálunk minden érdeklődő számára.

3. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését szolgáló, új társadalmi csoportok 
bevonását is célzó helyi programok és kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, 
különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. 

4. A könyvtárhasználatra irányuló –  kizárólag a könyvtárakban megvalósuló és 
információ-keresési készségeket fejlesztő helyszíni és on-line programok 
megvalósítása.

5. A körzetükben működő általános iskolai könyvtárakkal való szoros szakmai 
együttműködés kiterjesztésére, a Városi Pedagógiai Intézet közreműködésével.

6. A legkisebbek számára csoportos, családi könyvtári látogatások megszervezése. 
Baba-mama klubok működtetése.

4. cél.:

Közösségi szolgáltatásokkal és a felnőttképzés támogatásával elősegíteni az életminőség 
javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését.

Beavatkozások.

1. A használók körének bővülése érdekében a potenciális használókat bizonyos 
élethelyzetekben el kell érni: pl. oktatási, kulturális és egészségügyi 
intézményekben.  Törődni kell, az újonnan munkába állókkal, a kismamákkal, a 
friss nyugdíjassal, a hátrányos helyzetűekkel is.

2. A szolgáltatások minél jobb megismerése és használata érdekében foglalkoznunk 
kell a felhasználók képzésével. Internet megismerése, elektronikus katalógus 
használata, e-kormányzati szolgáltatások népszerűsítése érdekében szervezett 
tanfolyamok tartása. 

3. A munkaerő-piaci információk folyamatos közvetítése.


