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Ez nem lehet kérdés…

A 32 éves múlt 
már nem egy 
múló kaland, 
ennyi idő sok 

mindenre 
ennyi idő sok 

mindenre 
kötelez.



Az IKSZ küldetése 

• a könyvtárak érdekképviselete, 
• együttműködésük ösztönzése, szervezése
• forrásteremtés és szolgáltatás ahhoz, 
hogy minél több könyvtár, minél jobb és hogy minél több könyvtár, minél jobb és 
minőségibb szolgáltatásokat nyújthasson a 
legkisebb településtől a 
fővárosig sokféle szervezet
és az egyének számára. 



• AZ IKSZ kezdettől fogva 
kiemelkedő fontosságúnak tartja, 
hogy  a könyvtárak részt hogy  a könyvtárak részt 
vegyenek a kulturális örökség 
megőrzésében és annak 
hozzáférhetővé tételében, 
digitális kultúra terjesztésében.



küldetés 

Széleskörű 
kapcsolato

k
Szolgáltatások Érdekképviselet Könyvtárak 

együttműködés
e,

hálózatépítés 



SWOT ANALÍZIS

• 3 évtizedes tradíció

• Többféle könyvtártípus

• Együttműködés 

• Elkötelezettség

• Kreativitás 

• Szolgáltatás-

• Szervezeti élet

• Kommunikáció

• Személyes  

jelenlét

• Motiváció csökkenése

• Szakmai stratégia 

hiánya

• Integrációs törekvések

• Szakmai identitás 

csökkenése

• Forráscsökkenés

• Tagság bővítése

• Online szervezeti élet

• Korszerűbb, rendszeres 

kommunikáció

• Publikációk helyben is 

• Új kapcsolatok 

centrikusság

• Gyors alkalmazkodó

képesség 

SWOT



23 25 17 3030

Internet
Fiesta 

március

Közgyűlés 
május

Kárpát-
medencei 

Könyvtárosok 
találkozója

május

Országos 
Könyvtári 

Napok 
október

Közgyűlés
december

AZ IKSZ ÉVES PILLÉREI 

K Ö N Y V T Á R M O Z I 
7 éve folyamatosan  

március találkozója
május október

T R A D Í C I Ó K 



Közös alapok, hagyományok  
WRITE  YOUR SUBTITLE  HERE

1.

2.

Közös portál 

Közös témák 
Az összefogás alapja 

Pillérek azonos időpontja
Tervezhető, kiszámítható

3.

5.

4.

Közös portál 
Teljes dokumentálás, 
információnyújtás.

Együttes promóció 
Országosan egységes 
megjelenés, 
költséghatékonyság  

Közössiker
Megsokszorozódnak a 
lehetőségeink , 
a közös program felerősíti a 
helyi 
eseményeket és fordítva.



Szolgáltatásaink stratégiája

érdekképviselet IKSZ országos 
pályázatok.
Megyei 
könyvtárak 

Jogszabály
véleményezés.

Közös álláspont 
kialakítása

Forrásbevonás

kistelepülések 
bekapcsolása 

digitalizálás 

Megyei 
könyvtárak 
térségük 
bevonásával  .

Országos 
programokba 
minél több 
könyvtár 
kapcsolódjon 
be. 

Közös koncepció 
kialakítása,

Pályázati kiírás 
Véleményezése

Pályázati 
együttműködés

kialakítása
(Mediaworks)

Hosszútávú hasznosulás! 



Új szolgáltatások bevetése

• Digitális szolgáltatások
• Digitális kultúra 
• Tanulástámogatás

Internet 
Fiesta

• Babarát könyvtárak• Babarát könyvtárak
• Új korosztály a 

könyvtárakban 
• Tanulástámogatás 

OKN 

KönyvtárMozi Új kulturális alapellátás
Közösségfejlesztés 



Szakmai szervezetek
Kiemelten: Magyar 
Könyvtárosok
Egyesülete 

Egyéb civil szervezetek

EOQ – MNB 

IFLA 

.

KAPCSOLATI STRATÉGIA 

Egyesülete IFLA 

Határon túli 
szakmai szervezetek 

Kulturális
irányítás
Fenntartók
NKA – NEA

.

K A P C S O L A T O K



Tudás
megosztás 

Egymás 
segítése

IKSZ 

Közös értékeink 

Információk,
ötletek 
megosztása, Továbbképzések, 

szakmai napok, 

Országos 

Közös 
forrászerzés,
felhasználás 

Országos 
kommuni-

káció

IKSZ 
megosztása, 

közös 
programszervezés 

Továbbképzések, 
szakmai napok, 

szakmai 
kiadványok 

lefedettség NKA pályázatok 
NEA pályázatok 
Egyéb források Országos 

médiák, 
közös 
programokról



Tudás
megosztás 

Egymás 
segítése

IKSZ 

Egyéni értékek 

Országos 

Közös 
forrászerzés,
felhasználás 

Országos 
kommuni-

káció

IKSZ 
lefedettség 

Közös érték 
csak együtt 
lehetséges 



IKSZ kiemelten támogatja 

• Naponta tanulnunk kell, de a munkánk során 
is sokat tanulhatunk

• Az önképzés, tájékozódás elengedhetetlen• Az önképzés, tájékozódás elengedhetetlen

• Szervezett képzésekbe jól átgondoltan kell 
bekapcsolódni – nyerjen vele a közösség is, 
ha valakit beiskolázunk 



Mitől újulhatunk meg? 

• Értelmes feladatok, kihívások
• Támogató környezet
• Csapatmunka• Csapatmunka
• Ösztönző visszajelzés
• Elismerés erkölcsi, anyagi egyaránt
• Néha a kényszerítő körülmény is motiváló 

(lsd. pandémia) 



AZ IKSZ JÖVŐJE

Kommunikáció 

Folyamatos, érdekes, 
széleskörű kommunikáció 
minden lehetséges 
formában
és  felületen

MINŐSÉG
Minőségfejlesztés 

Tradíciók megőrzése 

Szervezet erősítése

Új források 

Tagdíjnövekedés, új pályázati 
források 

és  felületen

A hagyományok a 
szervezet olyan erősségei, 
amelyeket folyamatosan 
gondozni kell és megújítani. 

A szervezeti tagság 
identitásának erősítése 



Köszönöm a figyelmet! 


