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A SWOT-analízis célja a közvetlen környezet és a belső helyzet részletes, jövőbe mutató 

elemzése. Az intézmény erősségeit, gyengeségeit mint belső tényezőket mutatja be, a 

lehetőségek és a veszélyek a külső tényezőket tárják fel. 

 

Erősségek Gyengeségek 

 

A Bibliotéka Egyesület aktív, elismert szereplője 

a város kulturális életének. Nincs Szegeden a 

Bibliotéka Egyesület könyvtárával azonos 

profilú intézmény. 

 

A könyvtár a város forgalmas, központi helyén 

található, jó parkolási lehetőséggel. A könyvtár 

mindenki által megközelíthető. 

 

Az épület nagyon régi, de összességében jó 

állapotú. A szokásos karbantartási, javítási 

munkák elvégeztetése nem okoz gondot. 

 

Nagy, patinás, hangulatos belső terek, modern 

világítással és bútorokkal – igen jó lehetőség a 

kényelmes helyben olvasásra és rendezvények 

tartására. 

 

A könyvtár pincéjének gördülőpolcos rendszere 

kiváló raktározási lehetőséget biztosít. 

 

 

Motivált, rugalmas, összeszokott dolgozói gárda.  

 

 

 

Az intézmény sikeresen veszi igénybe 

(kulturális) közfoglalkoztatottak munkáját. 

 

 

Nagy számú könyvtárhasználó, a sok rendezvény 

miatt még ennél is több látogató. 

 

 

Gazdag, igen jó alapokkal rendelkező 

dokumentumgyűjtemény. 

 

 

Szeged igen gazdag kulturális életében a 

Bibliotéka Egyesületnek extra erőfeszítéseket 

kell tennie, hogy érvényesülhessen. 

 

 

Az egyesületnek az állami támogatás 

kiegészítéseképpen intenzív bevételteremtő 

tevékenységet (termek, irodahelyiségek bérbe 

adása) kell folytatnia, amit szinkronba kell hozni 

a könyvtári/kulturális szolgáltatásokkal. 

 

Néhány nagyszabású és időszerű felújítási 

munka meghaladja az egyesület erejét: utcafront 

renoválása, fűtésrendszer korszerűsítése.  

 

A kölcsönző helyiség világítása nem tökéletes, a 

szabadpolcos állomány az erőfeszítések ellenére 

még mindig zsúfolt egy kissé. 

 

A raktárban még mindig nagyon sok a 

selejtezésre váró dokumentum. 

 

Az állandó dolgozók létszáma alatta van az 

optimálisnak, a helyettesítés, szabadságolás 

problémás. 

 

A (kulturális) közfoglalkoztatás rendszere 

gyorsan változik, alig tervezhető. 

 

 

A látogatók között felülreprezentált az idősebb 

korosztály, a használat eltolódik a rendezvények 

látogatása és az internet-használat felé. 

 

Az utóbbi években kevesebb pénz jutott az 

állomány gyarapítására. A selejtezésre váró 

dokumentumok száma igen nagy. 



 

Jó informatikai eszközellátottság. 

 

 

 

Rendkívül sok és sokféle rendezvény. 

 

 

 

Állandó jelenlét a helyi sajtóban, jó kapcsolatok 

a városi médiával és kulturális intézményekkel. 

 

 

A felduzzadt IT-eszközpark fenntarthatósága 

hosszú távon bizonytalan. 

 

 

Nagyszabású és/vagy belépős rendezvények 

finanszírozásához hiányzik az anyagi keret, 

lebonyolításukhoz a munkaerő. 

 

A könyvtár honlapja a design szempontjából 

elavult. 

Lehetőségek 

 

A felújítási munkálatokba a tulajdonos, a TEMI 

bevonása illetve pályázati források felkutatása. 

 

A legsürgetőbb épületgépészeti munka, a 

fűtéskorszerűsítés megkezdése, és lépcsőzetes 

lebonyolítása. 

 

A minőségirányítási elvek szem előtt tartásával 

korszerűsíthető a szolgáltatási profil. 

 

Több dokumentum vásárlása, könyvadományok 

kérése, fölöspéldány-csere.  

 

A könyvtárközi kölcsönzésben rejlő lehetőségek 

kiaknázása, a szegedi nagy könyvtárak 

gyűjteményének erősségeit-gyengeségeit 

figyelembe véve a gyűjtőkör leszűkítése, 

specializálódás. 

 

Állománykivonás felgyorsítása és rendszeressé 

tétele. 

 

 A fiatalokat is megcélzó olvasásnépszerűsítő 

rendezvények nagyobb számban való 

lebonyolítása. 

 

Az informatikai fejlesztések prioritása miatt 

lehet számítani újabb pályázati források 

megnyílására. 

   

Új partnerek, együttműködési lehetőségek, 

támogatók bevonása. A partnerség 

lehetőségeinek kiaknázása; nagy rendezvények 

más intézményekkel, szervezetekkel való közös 

lebonyolítása. 

Veszélyek 

 

Az épület állagának romlása ronthatja a 

szolgáltatások minőségét. 

 

A működési és fenntartási költségek növekedése 

miatt veszélybe kerülhet a törvényben 

meghatározott feladatok végzése. 

 

A (kulturális) közfoglalkoztatás programjának 

megszűnése, szünetelése komoly munkaerő-

gondokat okozhat. 

 

Az intézmény funkciójának, szolgáltatásainak 

bővítéséhez nem lesz elegendő munkaerő. 

 

Az olvasási kedv tovább hanyatlik, a szabadidő 

eltöltésének igényes módjai veszítenek 

népszerűségükből. 

 

Az e-könyvek terjedése által jelentett 

kihívásokra nem találja meg a könyvtáros 

szakma az adekvát választ. 

 

A számítógépek üzemeltetése, karbantartása a 

jelenlegi anyagi kondíciók mellett  hosszú távon 

nehézségeket okozhat. 

 

Az állami támogatás mértékének csökkenése. 

 

 

Pályázati lehetőségek számának csökkenése. 

 

 


