KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖNYTÁR

KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÉS STRATÉGIAI TERV

Előszó
Az Egyetemi Kari Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997.
évi CXL. törvényt, a könyvtári terület eddig megfogalmazott országos terveit, mint a
jövőalkotás eszközét. Célja az intézmény hosszú távú célkitűzéseinek és szándékainak
rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és humán erőforrások számbavétele.
Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő,
feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Könyvtár megőrzi a hagyományos könyvtári
funkciókat, de felhasználja a modern technika nyújtotta lehetőségeket is. A Könyvtár
működése szempontjából minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy minél nagyobb anyagi
erőforrást tudjon megszerezni különböző forrásokból, pályázatokból.

Küldetésnyilatkozat
Kapcsolódva a hazai könyvtári terület küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakhoz, a
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára az alábbiakban
fogalmazza meg és teszi közzé küldetésnyilatkozatát:
A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés
biztosításával elősegíti a Karon folyó magas színvonalú képzést és kutatást. Segíti a
hallgatókat egy nemzetközileg elismert tudást igazoló oklevél megszerzésében. Támogatja az
Egyetemet képzési, kutatás-fejlesztési alap-és kiegészítő tevékenységeinek magas színvonalú
ellátásában.

Feladatok
Fentiekből következik:
- A szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése
- Az élethosszig tartó tanulás támogatása a szolgáltatások bővítésével
- Technikai és környezeti feltételek javítása, hogy azok megfeleljenek az oktatók, kutatók és
hallgatók változó igényeinek
- A könyvtári szolgáltatásokban is a folyamatos megújulás biztosítása

Célok és fejlesztendő területek
A környezeti tényezők és hatások a könyvtárak szerepét az elmúlt években igencsak
megváltoztatták. Az EU országaiban az élethosszig tartó tanulás, az "életre-tanulás", az
átképzés központi helyévé vált a könyvtár. A funkcióbővülés és a megnövekedett létszámú
felhasználó egyre több könyvtári szolgáltatást igényel. Megváltozott a kommunikációs és
információs technológia is, a könyvtárak a használóik számára olyan információs és
kommunikációs lehetőségeket nyújtanak, amelynek eredményeként lehetővé válik, hogy az
éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban
barangolhassanak a világ legjelentősebb könyvtári állományai és információi között. Tanúi
lehetünk annak, hogy egyre nő az ODR szerepe, melynek alapelve, feladata lehetővé tenni,
hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél előbb megkapja függetlenül a
dokumentum hollététől. A költségvetési források egyre szűkülnek, egyre nagyobb szerepük
lesz a pályázatok által megszerezhető pénzforrásoknak.
A fentieket levetítve könyvtárunkra, az alábbiak állapíthatók meg:
- Nő a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők száma
- Változnak az elvárások, új igények jelennek meg
- Új szolgáltatásokat kell bevezetni
- Egyre többen veszik igénybe az elektronikus információkat (korszerűsíteni szükséges a
számítógép állományt
- Szükség van a munkatársak folyamatos képzésére, önképzésére, hogy meg tudjanak felelni a
használók által elvárt igényeknek (tájékoztatás, adatbázisok, új szolgáltatások, Internet)

Stratégiai terv
Erősségek
A fejlesztést befolyásoló tényezők az Egyetem Kari Könyvtára számára:
A munkatársak szakképzettek
 A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított
 A számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében szinte teljes körű
 Megfelelő számú olvasói terminál segíti az elektronikus katalógus
használatát, az Internet és különféle adatbázisok elérését
 Nyomtatási lehetőség biztosított


Gyengeségek



Csökkenő költségvetés
Zsúfoltság, elegendő raktár hiánya

A feladatokhoz szükséges tárgyi eszközök és technikai berendezések
amortizációját nem követi állandó fejlesztés (anyagi erőforrások hiánya)
 A szolgáltatások elsősorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire
koncentrálódnak


Lehetőségek
Folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetőségével
 A gyűjtemény gyarapítása
 Új szolgáltatási formák bevezetése
 A használók felmerült igényeinek lehetőség szerint még gyorsabb kielégítése
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