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1. Helyzetelemzés: 

Somogy megye 

 

Somogy megye területileg Magyarország 5. legnagyobb megyéje, viszont a népesség 

nagysága szerint a 13. helyen áll.  A települések száma 245, ebből 16 város. Az „aprófalvas 

megye” infrastrukturálisan és gazdaságilag az országos átlag alatt szerepel. A megye 1600 

kilométernyi úthálózatának 7 %-a első, 8 %-a másodrendű főút. Ez az összetétel mutatja, 

hogy a közutak nagyobb része nem felel meg a korszerű közlekedés követelményének. A 100 

km
2
-re jutó hálózatsűrűség mintegy 16 %-kal marad el a megyék országos átlagától. A 

foglalkoztatottság szintén elmarad az országos átlagtól, főként a mezőgazdaság és a turizmus 

jellemző, kevés az ipar, aminek a betelepülését az infrastruktúra hiánya is gátolja. 

Ugyanakkor mind infrastrukturális, mint gazdasági téren Somogy megye déli része az 

elmaradottabb, az északi rész fejlettebb a Balaton közelsége miatt. Minden településen 

működik közkönyvtár, 16 városban és 15 községben nyilvános könyvtár, 214 településen 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.  

 Kadarkút 

Kadarkút Somogy megye 2. legkisebb városa. Népessége 2015. január 1-én 2533 fő. 

Kaposvártól 25 kilométerre, Belső-Somogy és a Zselic határán helyezkedik el. A városi 

rangot 2005-ben kapta meg. Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó 

munkanélküliség a településen működik.  A település fő foglalkoztatója az önkormányzat, és 

az iskola, ipari területtel nem rendelkezik, csak néhány családi vállalkozás működik a 

településen. Kulturális intézményei az Id. Kapoli Antal Művelődési ház, illetve a Bokor 

József Városi Könyvtár. A város közművelődési rendeletének hatálya csupán az Id. Kapoli 

Antal Művelődési Házra terjed ki, a Bokor József Városi Könyvtárat csak a 9§ 

Kapcsolatrendszer említi meg.
1
 A településen 9 bejegyzett civil szervezet van, többségének 

működése szünetel, tevékenységük jelenleg nincs. 

Bokor József Városi Könyvtár 

A könyvtár az Id. Kapoli Antal Művelődési Ház emeletén található, 170 m
2
-en. Önálló 

intézménnyé 2005-ben, Kadarkút várossá válásával vált. Jelenleg két fő végzi a könyvtári 

teendőket, egy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező nyolc órában foglalkoztatott 

könyvtárvezető, illetve egy kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő adminisztrációs 

ügyintéző. A könyvtár 2007 óta KSZR feladatokat is ellát 14 településen, 2013-tól továbbra is 

együttműködik a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral a KSZR feladatok ellátásában.  

 

 

                                                           
1
 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete Kadarkút 

város közművelődési feladatairól http://www.kadarkutph.hu/data/rendeletek/201007/17-2010-
kozmuvelodes.pdf (2016-04-26) 

http://www.kadarkutph.hu/data/rendeletek/201007/17-2010-kozmuvelodes.pdf
http://www.kadarkutph.hu/data/rendeletek/201007/17-2010-kozmuvelodes.pdf
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A könyvtár szolgáltatásai: 

 a könyvtár látogatása 

 katalógusok használata 

 információ a könyvtárról és a könyvtári rendszerről 

 szabadpolcokon elhelyezett könyvek, folyóiratok helyben használata 

 könyvtári rendezvények 

 nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, fax-küldés 

 számítógép és internethasználat 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 házhozszállítás 

 irodalomkutatás 

 

Informatikai felszereltsége: 

 4 db. olvasói számítógép, Internet csatlakozással 

 2 db. könyvtáros munkaállomás, Internet csatlakozással 

 2 db. multifunkciós gép (másoló/nyomtató szkenner) 

 1 db. telefon/fax 

 1 db. TV+ DVD lejátszó 

 1 db. CD lejátszó 

 
A könyvtár állománya 100%-ban feldolgozott a Szirén könyvtári programmal. 

PGTT tényezők 

 Politikai: 

o A könyvtárak működése jogilag szabályozott 

o A könyvtárak működésének szabályozása az Európai Unióban nemzeti szinten 

történik, de az országos fejlesztési irányvonalakban érződik az Uniós 

szabályozás 

o Törekvés a nemzeti értékek és érdekek jelentőségének megerősítésére 

o Az Európai Unió támogatja az információs társadalom fejlődését 

 Gazdasági: 

o A könyvtári törvény és a rá épülő jogszabályok forrást biztosítanak 

o A bevételek nem fedezik a kiadásokat, fejlesztések csak pályázati forrásokból 

valósíthatók meg. 

o A könyvtárak finanszírozása függ a fenntartó gazdasági helyzetétől. 

o Az új technológiák megjelenése jelentős anyagi terhet ró a könyvtárakra, ezek 

beszerzése és fenntartása jelentős anyagi terhekkel jár 

 Társadalmi: 

o Az élethosszig tartó tanulás megnöveli a könyvtárak társadalmi szerepét. 

o Az azonnali, otthonról is elérhető információhoz jutás igényének megjelenése. 

o Olvasási szokások változása. 

o A kisebbségek aránya jelentősen nő a társadalomban. 



4 

 

 Technológiai: 

o A világ technológiai fejlődése folyamatos követést igényel. 

o Az új információhordozók megjelenése a könyvtárak folyamatos előrelépését 

igényli. 

o Új szolgáltatások bevezetése válik szükségessé: e-Kölcsönzés, e-Book, on-line 

elérhetőség 

 

SWOT analízis 

ERŐSSÉGEK 

 könyvtár elhelyezése központi helyen 

 használó központúság 

 jól képzett munkaerő 

 széleskörű szolgáltatások 

 sokféle dokumentumtípus 

 rendezett, feltárt, megújuló állomány 

GYENGESÉGEK 

 az épület nem akadálymentes 

 kevés korszerű számítógép az olvasók 

rendelkezésére 

 lassú, akadozó Internet szolgáltatás 

 kevés könyvtári dolgozó a 

szerteágazó feladatok ellátására 
 

LEHETŐSÉGEK 

 jó partnerkapcsolat a megyei könyvtár 

hálózati-módszertani munkatársaival 

 együttműködés a megyei könyvtárral 

a KSZR feladatok ellátásában 

VESZÉLYEK 

 gazdasági nehézségek, állami 

támogatás csökkenése 

 beszűkülő pályázati lehetőségek 

 önkormányzat gazdasági nehézségei, 

minimális fenntartási lehetőségek, 

fejlesztés hiánya 

 

Teljesítménymutatók: 

Az elmúlt öt év teljesítménymutatói alapján a könyvtár teljesítménye az alábbiakban 

fogalmazható meg:
2
 

Használó, használat: 

A szolgálandó közönséghez képest évente csökken a regisztrált használók száma. A könyvtár 

állománygyarapítási és apasztási szempontjait a használókhoz igazítja, így a gyűjtemény 

használatának évente azonosak a mutatói. A számítógép használatról ugyanez nem mondható 

el, a mutatók évente csökkennek, aminek oka a számítógép állomány fokozatos elavulása. 

Költség: 

A használókra vetített költség nagy eltéréseket mutat, mivel az éves költségvetés és a 

regisztrált használók száma sem stabil. A személyes használatok költsége az utóbbi évben 

növekedett meg, a kisebb könyvtári forgalom miatt, és ugyanez érvényes a kölcsönzés 

költségességére, valamint az internethasználat költségességére is. 

                                                           
2
 https://bjvkk.files.wordpress.com/2016/04/a-bokor-jc3b3zsef-vc3a1rosi-kc3b6nyvtc3a1r-

teljesc3adtmc3a9nymutatc3b3i1.pdf (2016-04-26) 



5 

 

Népszerűség: 

A személyes használat évről évre csökken, viszont a regisztrált használók körében a 

kölcsönzési népszerűség nő. A szolgálandó közönséghez viszonyítva a kölcsönzési 

állományunk népszerűségének mutatója az utóbbi öt évhez képest lecsökkent, viszont az 

utóbbi három évben a csökkenés stagnál. A regisztrált használók körében az internethasználat 

népszerűsége folyamatosan nő, ugyanez viszont a szolgálandó közönség számához 

viszonyítva csökkenést mutat. 

Intenzitás, sebesség: 

Az állomány nagysága a kölcsönzött dokumentumok számához képest arányban van. A 

személyes használatok arányában nem változott a helyben használt dokumentumok 

intenzitása, viszont a könyvtári látogatás intenzitása csökkent, azaz egy-egy nyitva tartási 

napon kevesebb használó tér be a könyvtárba. 

Könyvtárhasználat és elégedettségmérés: 

2016-ban végzett könyvtárhasználati és elégedettségmérő kérdőíveink összegzése:
3
 

Könyvtártagság megléte, régisége, látogatás gyakorisága: 

A kérdőívkitöltők 100%-a tagja a könyvtárunknak. Akik havonta látogatják könyvtárunkat 

elsősorban a kölcsönzést veszik igénybe, akik számítógép- és Internethasználatot is igénybe 

vesznek, azok hetente többször látogatnak könyvtárunkba. 

A többség három évnél régebben tagja a könyvtárunknak és rájuk jellemző, hogy többféle 

szolgáltatást vesznek igénybe, mint azok, akik kevesebb ideje tagjai a könyvtárnak. 

Nagyobb részben kizárólag a kadarkúti könyvtár tagjai, de a más könyvtári tagsággal 

rendelkezők is ugyanannyi szolgáltatást vesznek igénybe. A más tagság főként iskolai 

könyvtári tagság (más típusú könyvtár), illetve a lakóhely szerinti közkönyvtár (nem 

kadarkútiak). 

 

Könyvtárhasználat: 

A könyvtárhasználat főként a kölcsönzésre. számítógép- és Internethasználatra, illetve a 

segítségkérésre terjed ki, a többi szolgáltatást a használók több mint fele soha nem veszi 

igénybe. Újabb szolgáltatás bevezetésére javaslat nem volt. 

 

Elégedettség: 

A kérdőívkitöltők többsége 4-es, 5-ös minősítést adott a különböző szolgáltatásainknak. 1-es, 

2-es minősítést egyetlen szolgáltatásunk sem kapott. 

                                                           
3
 https://bjvkk.files.wordpress.com/2016/04/kc3b6nyvtc3a1rhasznc3a1lati-c3a9s-

elc3a9gedettsc3a9gmc3a9rc591-kc3a9rdc591c3adv-kic3a9rtc3a9kelc3a9se.pdf (2016-04-26) 
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A legelégedettebbek (jeles) a személyi és tárgyi feltételekkel, a sorrend végén (jó) a 

szolgáltatási díjak és könyvtári állomány kínálata áll. 

Változtatási javaslatként a nagyobb mértékű állománybővítés, esztétikai szépítés illetve a 

nyitva tartás módosítását javasolták. 

 

Életkor, nem, iskolai végzettség, elfoglaltság, lakóhely: 

A kérdőívkitöltők többsége 26 év alatti, ők elsősorban a számítógép- és Internethasználatot 

veszik igénybe, de minden korosztály használja a könyvkölcsönzést. 

A nők többféle szolgáltatást vesznek igénybe és a könyvkölcsönzést előnybe részesítik, a 

férfiak a számítógép- és Internethasználatot illetve a könyvkölcsönzést egyformán használják. 

 

Partnerkapcsolatok: 

 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 Kadarkút Város Önkormányzata 

 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

 Könyvtári Intézet 

 Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 

 Gyermekkert Óvoda 

 Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon 

 Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

 

2. Jövőkép: 

Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, 

feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Bokor József Városi Könyvtár az elkövetkező 

öt évben lényeges szerepet fog betölteni az információt szolgáltató intézmények között. 

Megőrzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Több látogató keresi majd fel, bővül a 

felhasználók köre. Egyre többen veszik igénybe távolról elérhető szolgáltatásait. A könyvtár 

teret fog biztosítani a modern technikáknak, a színvonalas előadásoknak, a tartalmas 

szabadidő eltöltésének, az élethosszig való tanulásnak. A könyvtár működése szempontjából a 

költségvetési illetve egyéb források biztonságos működési és fejlődési lehetőséget 

biztosítanak számára. 
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3. Átfogó cél: 

A Bokor József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. sz. melléklete 

szerint könyvtárunk küldetésnyilatkozata:
4
 

Könyvtárunk célja, hogy a településünkön élő minden ember számára közvetlenül vagy más 

könyvtárakkal együttműködve közvetett módon: 

 Szellemi otthont nyújtson az élethosszig tartó tanuláshoz. 

 Biztosítsa a hozzáférést minden olyan információhoz, alkotáshoz, amely tudást, 

szellemi élményt eredményez. 

 Vegyen részt a fiatalok, gyerekek kultúrájának gazdagításában a családokkal, 

pedagógusokkal közösen. 

 Járuljon hozzá a látogatók kulturált szabadidő eltöltéséhez. 

 Őrizze meg a település kulturális értékeit, írásos hagyományait. 

 A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő szolgáltatások elérésére 

törekedjen. 

 

4. Alapvető célok: 

 

 Szabad hozzáférés biztosítása minden nyilvánosságra került dokumentumhoz és 

információhoz: 

o Könyvek, folyóiratok helyben használatának biztosítása. 

o Kölcsönzések, illetve könyvtárközi kölcsönzések beiratkozott olvasók számára. 

o Internet-hozzáférés biztosítása beiratkozott olvasók számára. 

o Honlapon való tájékoztatás a szabadon elérhető Internetes adatbázisokról. 

 Használói igények szerinti állományfejlesztés: 

o Olvasói igények folyamatos figyelemmel követése. 

o Állománygyarapításkor az új igények figyelembevétele. 

o Könyvterjesztői ajánlások nyomon követése a gyűjteményfejlesztés során. 

 Felhasználó központú szolgáltatások biztosítása: 

o Felhasználói igények rendszeres nyomon követése. 

o Informatikai eszközeink folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

o Honlapunk folyamatos frissítése. 

o Könyvtárhasználói képzések szervezése. 

 Település intézményeivel való együttműködés: 

o Továbbra is teret biztosítunk igény szerint a művelődési ház rendezvényeinek. 

o Oktatási intézménnyel együttműködve, igény szerint közös programok 

szervezése. 

o Bekapcsolódunk az országos könyvtári programokba, és ezek megvalósításakor 

bevonjuk a helyi oktatási, kulturális intézményeket is. 

                                                           
4
 https://bjvkk.wordpress.com/2014/03/17/szmsz/ (2016-04-26) 
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 Helyi értékek gyűjtése, őrzése, feltárása: 

o Továbbra is nyomon követjük a helyi vonatkozású kiadványokat, cikkeket, és 

ezeket a teljességre törekvően gyűjtjük. 

o Helyismereti, helytörténeti dokumentumainkat folyamatosan digitalizáljuk és 

hozzáférhetővé tesszük. 

o Igyekszünk begyűjteni a régebbi kiadású, de könyvtárunkban még meg nem 

található helyismereti vonatkozású anyagokat is. 

5. Kulcsfontosságú területek: 

Az alapvető célok elérésének érdekében szükséges: 

 Folyamatos állományfejlesztés a költségvetési keret terhére. 

 Informatikai eszközök karbantartása, szükség szerint újak beszerzése 

 Honlap folyamatos frissítése. 

 Használói igények nyomon követése, begyűjtése. 

 Kapcsolattartás a partnerekkel. 

 Munkatársak képzése, továbbképzése. 

6. Irányvonalak: 

A fejlesztések segítségével el kell érni, hogy: 

 Nőjön a könyvtárhasználók köre. 

 Olvasóink egyre több szolgáltatást vegyenek igénybe. 

 Bővüljön a könyvtár nem hagyományos dokumentumainak a köre. 

 Egyre több információ álljon a távoli felhasználók rendelkezésére. 

 Rendezvényeinken minden korosztály vegyen részt. 

 Munkatársaink az új könyvtári „trendeket” megismerve és azokat helyi igényekhez 

igazítva járuljanak hozzá a könyvtár korszerűsítéséhez. 

 


