


A minőség-innováció rövid leírása

Az Ifjúsági részleg 
felújítása, működtetése a 

célcsoport igényeire 
szabva stratégiai 

fontosságú az intézmény 
számára. A tér 
kialakítása és a 

programszervezés 
önkéntes partnerek 

bevonásával történik.



Megoldás: egy 
külön tér 

létrehozása 
számukra

 Célcsoportelemzés
 Igényfelmérés
 Dok.állomány kialakítása
 Klubok/körök szervezése
 Elégedettségmérés

A könyvtár küldetése minden korosztály esetében a 
kultúra átadása, megszerettetése, közösség kialakítása

Az innováció leírása

Hazai tendenciák:  az ifjúság elvész a könyvtár számára, ha 
nem teszünk ellene

Akcióterv



Elsődleges cél: TRENDI KÖNYVTÁR kialakítása,
a könyvtári tagság népszerűsítése, 

hogy megmutassuk, a könyvtár az információszerzés mellett a 
szórakozást is jelenti.

Speciális gyűjtemény létrehozása, kizárólag a fiatalok igényei, 
olvasási szokásai szerint.



Nyitva: 41 óra/hét
50 látogató / nap 

átlagosan
4600 kölcsönzés/ év 

átlagosan

Nyitás: 2015 
május

Célcsoport: 14-25 
évesek

Olvasni, beszélgetni, 
játszani szeretők 

Az IFI = TRENDI KÖNYVTÁR
Önálló hely a 

könyvtáron belül, a 
gyermekkönyvtár és 

a felnőtt könyvtár 
között

Országosan 
az elsők 
között 

Cél = tanulás 
szórakozás

26 féle folyóirat
tudomány, divat, zene, irodalom, sci-fi, 

pszichológia, történelem, film, sport, autó-motor, 
kreatív, manga, klasszikus képregény 

Könyvek: ~ 6000 db

Igények alapján:
Klub, kör, programok 

Közösen szervezzük az író-olvasó 
találkozókat:  a moderátor önként 

jelentkező középiskolás

Anime kör, Krimi kör, Ifjúsági 
Irodalmi kör, Alkotó kör, Fantasy
és különböző szerepjáték körök is 
alakultak változó aktív tagsággal.



68 m2 alapterület
+ 16 m2 galéria

Smart Tv
Wifi, USB töltők

KLÍMA (az egyetlen a 
könyvtárban!)

Pódium
Zene

5 laptop
5 digitális képkeret

Projektor
Beépített vászon

Hagyományos 
könyvtári szolgáltatásokInnovatív módszerek



Az minőség-innováció újszerűsége és 
fejlesztő jellege a célcsoport 

bevonásának módjában áll: a tervezés 
és megvalósítás a fiatalokkal közösen 
történik, partnerként való elfogadásuk 

a kompetenciafejlesztést is 
megvalósítja.

 A vállalkozói, társas kompetenciák 
fejlődése felkészít a felnőtt életre

 gazdagodik személyiségük 
 a kialakult közösség a könyvtárhoz 

kötődik
 a lokálpatriotizmust erősíti

Újszerűség: Közösségi tervezés



Újszerűség: Igény- és elégedettségmérések
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SZAKMAI TARTALOM HELYSZÍN TECHNIKAI FELTÉTELEK

76

75

66

75

66

73

6

7

16

5

15

9

2

1

MENNYIRE VOLTÁL ELÉGEDETT A PROGRAM VEZETŐJÉVEL?

MENNYIRE FUNKCIONÁL KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT?

MENNYIRE JÓ A HELYSZÍN INFRASTRUKTÚRÁJA (TECHNIKAI, WIFI, LAPTOP, 
TELEFONTÖLTŐ, KOMFORTSÁG STB.)?

MENNYIRE VOLTÁL ELÉGEDETT A HELYSZÍNNEL?

AZ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖDNEK MENNYIRE VOLT MEGFELELŐ A PROGRAM?

KÉRJÜK, ÉRTÉKELD ÖSSZESSÉGÉBEN, HOGY ÉREZTED MAGAD A
PROGRAMBAN?

ELÉGEDETTSÉG 5 4 3 2 1

Az igények megfogalmazása és 
megvalósítása a célcsoport részéről 

biztosítja az elégedettséget, 
miközben az intézmény és a 

fenntartó hosszú távú stratégiai 
céljait is szolgáljuk.  

Az Ifi innovációja és legfőbb sikere 
abban áll, hogy a célcsoport igényeire 

kellően nyitottan és gyorsan tudjon 
reagálni. Ez csak közös tervezéssel, 

együttes munkával érhető el.



Hasznosság
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BEIRATKOZOTT DIÁK OLVASÓK

olvasók száma napi beiratkozás aránya



Hasznosság
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IFJÚSÁGI PROGRAMOK

személyes résztvevő online résztvevő személyes program online program



A közösségi helyzetelemzés IFJÚSÁG 
csoportmunka-lapjának eredményei

Forrás: KULTURÁLIS KONCEPCIÓ - SZOLNOK 2020–2035
Helyzetelemzés és megalapozó tanulmány 2020 (jóváhagyás 
előtti munkaváltozat v.1.3) p. 259. 



Diák Közgyűlés
Ifi programok

6-3 = VFK



2020. MÁRCIUS 15.



Tanulás
Az előkészületek során tanulmányoztuk a 

szakirodalmat, a külföldi jó gyakorlatokat, hazai 
próbálkozásokat. 

No para! 
Kifigyeljük és 

lemásoljuk őket. 

Hogy csinálják 
a szolnoki 

könyvtárosok?

A célcsoport szokásainak megismerése, elfogadása 
segített a stratégia megalkotásában. 

Az ifjúsági tér kiépítése, a célközönség megszólítása, a 
programkínálat kialakítása folyamatos, szisztematikus 

fejlődés eredménye.

Az intézmény minőségirányítási rendszerének 
kiépítésével párhuzamosan az igényekre építő 

szolgáltatástervezés egyre nagyobb fontosságot 
kapott, az elv gyakorlati alkalmazása a folyamatos 

tanulás eszközévé vált. 

Az intézmény jó gyakorlata tudott példaként 
szolgálni a hazai könyvtáraknak. 



Vevőorientáltság
Folyamatosan mérjük a célközönség és a 

meghatározó partnerek, oktatási 
intézmények elégedettségét. 

Az igényekre reagálva fejlesztjük tovább a 
szolgáltatási kínálatunkat. 

A programon résztvevők 88,9%-a kiválóra 
értékelte a projektben szervezett programokat 

és a helyszínt. 
A megvalósítás során a résztvevők 88,9 %-a 

szerzett új barátokat és került be egy új, 
befogadó közösségbe.



Srácok = Partnerek Ismerd meg őket!

Vedd komolyan őket!



Kérdezd őket, ha teheted teljesítsd a kérésüket!



Légy bevállalós!



Hagyd, hogy fenekestől felforgassanak mindent…

Mindig van véleményük –
vedd figyelembe!



Bízz bennük!



Érdemes!



A közösségi terek nemcsak a közösségépítésre megfelelők, hanem 
a takarékos energiafelhasználást és környezettudatos szemléletet 

is erősítik.

A használói adatokból látható, hogy szükség van a részlegre, a 
célközönség egyre nagyobb számban veszi igénybe a 

szolgáltatásokat.

Hatásosság

A fenntarthatósági szemlélet nagyon jól beilleszthető a könyvtári 
tevékenységek közé. Maga a könyvtár a különböző dokumentumok 
gyűjtésével, kölcsönzésével a környezetet nem terhelő szolgáltatást 

nyújt, a felhasználók számára pedig takarékos megoldást jelent.



Az ifjúsági korosztály kompetenciáinak fejlesztése (elfogadás, 
szociális képességek, szabályok betartása) – befektetés a jövőbe. 

A velük való foglalkozás megtérül, mert a felelősségvállalás, 
rendszeres feladatok a felnőtt életre készítik fel őket.

A társasjátékok, kártyajátékok, az elektronikus eszközök közös 
használatával, tárolásával és helyben használatával vagy 

kölcsönzésével az ökológiai szemléletet is alakítja.

Hatásosság

A digitális fotókeretek elhelyezésével a térben, a digitális művek 
kiállításával a környezet fenntarthatóságát is erősítjük.



RÉGI TÉR

ÚJ TÉR

Pénzügyi 
eredmények

30 milliós 
fejlesztési forrás

pályázatok
+önkormányzati 

támogatás



Szalay Ferenc
polgármester

700.000 Ft 
kiemelt 

támogatás 
a 

SzolnoConra



„Mindenki fontos. Együtt alkotjuk a világot. Nem sztárokra és 
kiszolgálókra van szükség, hanem csapatokra.”  Küllői Péter



Kötelező könyvtári standardok

Czakóné Gacov Katalin
igazgato@vfmk.hu

Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!

mailto:igazgato@vfmk.hu
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