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I. Bevezetés 

A könyvtár bemutatása 

A szarvasi Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, mely az 1997. 

évi CXL. törvény céljaival összhangban működik. 2008 és 2012 között a település két 

középiskolájával, általános iskolájával és óvodájával egy intézményi szervezetben látta el feladatát. 

Ez az összevonás szorosabb együttműködés kialakítását tette lehetővé a könyvtár és az oktatási 

intézmények között. 2013-tól az önkormányzat fenntartásában maradva, Tessedik Sámuel Múzeum és 

Szárazmalom, Városi Könyvtár néven alakult át a könyvtár, immár a helyi múzeummal keresve a 

kapcsolódási pontokat. Gyűjteményünkben 60 000 dokumentum áll a használók rendelkezésére. 7 fő 

képzett könyvtáros látja el a könyvtár feladatait, akik folyamatosan bővítik szakmai ismereteiket. 

Pályázatok révén jelentős előrelépések történtek a könyvtárosok szakmai és nyelvi képzése, az IKT 

fejlesztés, az olvasásnépszerűsítés és a fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása terén. 

Kialakulhatott egy modern eszközparkkal rendelkező fiatalok számára kialakított Interaktív 

Független Ifjúsági közösségi hely. Gyermekkönyvtári programjaink rendszeres látogatói az 

iskoláscsoportok. 

A Városi Könyvtár rendelkezik interaktív könyvtári honlappal, ifjúsági portállal és a 

folyamatosan bővülő Szarvasi Digitális Könyvtárral. Népszerűek a digitális írástudás fejlesztésére 

irányuló foglalkozásaink a felnőtt lakosság körében.  

Intézményünk a Qulto, egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó integrált könyvtári 

rendszer segítségével tartja nyilván és kölcsönzi dokumentumait és biztosítja használóinak a távoli 

elérés lehetőségét.  A könyvtár egy közel 2000 kötet RMK dokumentumot tartalmazó, 39 134 

dokumentumból álló muzeális értékű gyűjteményt gondoz. A Régi Gyűjtemény 2016-ban bekerült a 

Békés Megyei Értéktárba. 
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A Könyvtár szervezeti felépítése 

 

 

Minőségirányítás bevezetése 

A szarvasi könyvtár működése során a tudatos stratégia kialakításának gondolata az 

intézményi átszervezés kapcsán fogalmazódott meg először. Felmerült a lehetősége, hogy az addig 

csak hosszú időn át intézményegységként számon tartott szervezet önálló intézményi funkciót 

tölthessen be.  

Még csupán tapogatózva, vezetői irányítással, de a könyvtár teljes munkaközösségét bevonva 

elkészült egy Stratégiai terv, amelyet benyújtott az intézmény a Képviselő Testület elé. A döntés 

ugyan várakozásunkkal ellentétben újabb összevonás lett, de munkánk eredménye mégis érezhetővé 

vált: a könyvtár munkaközösségében elindult egy olyan szemléletváltás, amely kiindulópontot 

jelentett a minőségirányítás bevezetéséhez; a fenntartó is más szemmel néz egy olyan intézményére, 

amely rendelkezik egy több évre szóló stratégiai tervvel. A könyvtár munkatársai, közöttük a vezető 

is, a 2012-14-es évek pályázatain belül minőségirányítási továbbképzéseken vettek részt.  

Az éves eredményekről a fenntartónak és a város lakosságának tartott beszámolók mellett 

megragadunk minden lehetőséget, hogy pályázatainkkal, eredményeinkkel a helyi és megyei 

médiában is jelen legyünk. Egyre szorosabb a kapcsolat a fenntartóval, aki látva az intézmény 

előremutató fejlődését, ma már elsők között számít a könyvtár segítő munkájára (önkormányzati 
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intézmények fókuszcsoportjaiban, projektcsoportokban való közreműködés, kulturális fórumokon 

való részvétel, városi rendezvények közreműködője). 

A szakmai innovációt nehezítő körülmény a könyvtár elhelyezési problémája. 15 éve 

„ideiglenes” helyen, egy nem könyvtárnak épült, a város kevésbé frekventált részére elhelyezett 

leromlott épületben működik. Intézményünk fejlődése mindezek ellenére folyamatos, a mai kor 

követelményeit igyekszik teljesíteni. 2008 óta pályázatok mentén több mint 80 millió forint értékű 

eszköz- és szolgáltatásfejlesztést valósított meg. Ehhez a feladathoz is segítséget nyújt a 

minőségirányítási rendszer kidolgozása, a partnerközpontú gondolkodás megőrzése, a  folyamatok 

koordinálása, minőségi szolgáltatásrendszer kialakítása az elhelyezésből adódó hiányosságok 

kompenzálásaként. 

A 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

rendelet értelmében 2016. január 1-ig könyvtárunk elvégezte a könyvtár első önértékelését. 

Minőségirányítási értekezletek valósultak meg 2 éven keresztül szaktanácsadó irányításával. Ezeken 

az alkalmakon készítettük el, beszéltük meg a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumokat: 

Stratégiai terv elkészítése a 2016-20-as időszakra; Éves Cselekvési Terv; folyamatszabályozás 

dokumentumai; Panaszkezelési Szabályzat; Használói elégedettségmérő kérdőív kérdései, 

tapasztalatai; Munkatársi teljesítményértékelés menete; Önértékelési szempontokhoz kapcsolódó 

Intézkedési Terv; Marketingstratégia felépítése, célcsoportok meghatározása, versenytársak 

feltérképezése; Használói igényfelmérés kérdései; Tudástérkép összeállítása; Belső kommunikációs 

terv felépítése; Minőségirányítási Kézikönyv felépítése. 

 

A már korábban megkezdett minőségirányítási felkészülést folytattuk 2016 szeptemberétől 6 

alkalommal külső szakértő segítségével. A konzultációk alkalmával a következő feladatokat 

valósítottuk meg: 

Az önértékelés során megismert fejlesztendő területekre intézkedési terv kidolgozása. Az intézkedési 

terv integrálása a stratégiai tervezési folyamatba. Következetes monitoring és értékelési módszer 

meghatározása a fejlesztési intézkedésekhez, amely a PDCA cikluson alapul; A folyamatszabályozás 

és szolgáltatási előírások rendszerének kidolgozása; Használói elégedettségmérés, Lakossági 

igényfelmérés elvégzése. A könyvtár szolgáltatásfejlesztésére irányuló mérések. Panaszkezelés 

szabályzatának elkészítése. Kommunikációs és marketingstratégia kialakítása. A könyvtár 

teljesítményrendszerének kidolgozása, mérése. Önértékelés a KKÉK irányelvei szerint. Minőségi 

Kézikönyv összeállítása. 

Megvalósult a könyvtári partnerkapcsolatok (belső és külső partnerség, szervezeti kultúra) 

fejlesztésére irányuló tréning 2 alkalommal szakember irányításával. 

Szakmai műhelynapot szerveztünk a Minőségirányítási Tanács tagjai részére és a könyvtári 

minőségügy iránt érdeklődőknek a megye könyvtárainak körében. 3 meghívott előadó szakmai 

előadásokat tartott a könyvtári minőségfejlesztés területéhez kapcsolódó témákban. 
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Szakmai tanulmányúton vett részt a szervezet a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, mint a megyében 

első Minősített Könyvtári Címmel rendelkező városi könyvtár meghívására szakmai 

tapasztalatszerzés céljából.  

 

A Könyvtár Minőségirányítási Tanácsa 

A Minőségirányítási Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező, döntés-előkészítő, 

véleményező, tanácsadó testület. Célja a szarvasi Városi Könyvtár minőségirányítási rendszerének 

felelősségteljes működtetése és fejlesztése, az intézmény minőségirányítás tevékenységével 

kapcsolatos feladatok elvégzése, koordinálása. A Tanács tagjai a minőségügyi vezető irányításával 

elkészítik az intézmény minőségirányítási programját, figyelemmel kísérik a célkitűzések 

megvalósulását. 

A MIT vezetőjét a könyvtárvezető kéri fel. Minőségirányítási Tanács ügyrendje rögzíti a MIT 

vezetőjének feladatait, tagjainak jogai és kötelezettségeit, tagságának megszűnését, a Tanács 

működési szabályait, a minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezelését.  

 

II. Önértékelés 

Előzmények 

2017-ben második alkalommal elkészítette szervezetünk az önértékelését, melynek eredményeit a 

következőkben összegeztük: 

- Fontosnak tartjuk a jövőben a hosszú távú előre tervezést és a közösen hozott szabályozás 

következetes alkalmazását; a munkafolyamatok, változások kommunikálását, a felelősségi 

körök egyértelmű körülhatárolását. 

- Cél a mérések eredményeinek beépítése a stratégiába; a méréseket általánossá tenni a 

szolgáltatásfejlesztésben. Partnerközpontúság 

- Erősíteni kell a külső és belső partneri kommunikációt; koordinálni és erősíteni a 

marketingtevékenységet. 

- Humánerőforrás stratégia elkészítése 

- Csapatmunka további erősítése. A szakmai fejlődés igényének folyamatos fenntartása, képzési 

lehetőségek keresése, az egymástól tanulás elvének követése, szakmai eredményeink 

publikálása 

- A PDCA elv következetes alkalmazása a munkafolyamatokban. A minőségi szemlélet 

érvényesítése a mindennapi könyvtári munkában 
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A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2018. évi önértékelése  

ADOTTSÁG KRITÉRIUMOK 

 

1. kritérium - Vezetés 

1.1. Világos küldetés, jövőkép, alapvető értékek 

A könyvtár Minőségirányítási Tanácsa - melynek minden könyvtáros munkatárs tagja - közös 

gondolkodás eredményeként fogalmazta meg a könyvtár küldetését, jövőképét, alapvető értékeit.  

Mindez részét képezi a könyvtár fenntartó által is elfogadott 2016-2020. évi Stratégiai tervének, 

melyet évente közösen felülvizsgálunk. A külső környezetében bekövetkező változások követése több 

tervezést igényel a MIT részéről, erre évente egy külön munkaértekezletet kell szánnunk az éves 

munkaterv elkészítése előtt. 

Alapdokumentumainkat a könyvtár honlapján hozzuk nyilvánosságra: Alapító okirat, 

Küldetésnyilatkozat, Minőségpolitikai nyilatkozat, Szervezeti és működési szabályzat, Gyűjtőköri 

szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, Számítógéphasználat szabályai, A Könyvtár Régi 

Gyűjteményének szabályzata, Stratégiai terv 2016-2020, Éves munkatervek, Éves beszámolók. 

A Küldetésnyilatkozat tartalmát az elektronikus katalógus kezdőlapján és a könyvtár olvasótermének 

falán is megismerhetik az oda látogatók. 

A küldetés, a jövőkép, az alapvető értékek és a stratégiában megjelenő operatív célkitűzések 

megjelenése az alapdokumentumokban nem teljes. Az SZMSZ tartalmaz utalást a minőségi szemlélet 

megjelenésére, a küldetés és célkitűzéseink összhangban vannak ugyan annak tartalmával, 

ugyanakkor konkrétabb, egyértelmű összefoglalása hiányzik az alapdokumentumokból. Elsősorban a 

Könyvtárhasználati szabályzat az a dokumentum, amivel az olvasóink legtöbbször találkoznak. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék, milyen értékek mentén működik a könyvtár, amelynek tagjai 

lesznek (ügyfélközpontúság, sokszínűség, tolerancia, hátrányos helyzetűek megkülönböztetett 

támogatása, nemek közötti egyenlőség, tisztességes bánásmód, biztonságos munkakörnyezet, 

társadalmi felelősségérzet, diszkriminációellenesség). A szükséges módosítások után újra 

véleményeztetnünk kell a fenntartóval szabályzatainkat. 

 

A könyvtár vezetője a következő vezetési szemléletet vallja magáénak: A vezető a munkatársakat 

változásokra mozgósítani képes leaderi szerepet tölt be. Akkor lehet jó vezető valakiből, ha megtervez 

minden lépést, tudatosan cselekszik, átgondoltan kommunikál, motiválja, informálja, 

együttgondolkodásra ösztönzi munkatársait. Azonban meg kell maradnia érző embernek is, nemcsak 

azért, mert gyakran a jó megoldást ösztöneink sugallják, hanem azért is, mert a vezető és a vezetettek 

közötti kapcsolat egy hosszútávra szóló emberi kapcsolat is.   
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1.2. A könyvtár vezetése és működésének fejlesztése 

A vezető feladata, hogy létrehozza a szervezet céljainak, irányításának egységét, megteremtse 

az eredményes csoportmunka feltételeit a munkatársak bevonásával; a vezetési folyamatok (tervezés, 

ellenőrzés, értékelés) minőségközpontú szabályozását. 2015 óta tartó tudatos, rendszeres 

minőségfejlesztést végzünk, mely összeforr a könyvtár irányításával. 

Könyvtár vezetője teljes mértékben elkötelezett a Total Quality Management (TQM) alapú 

minőségügyi rendszer bevezetése és fejlesztése iránt, ezért a könyvtár minőségfejlesztését a TQM 

alapelvei és eszközei segítségével végzi, érvényesíti a minőségpolitikai szempontjait, és saját magától, 

valamint a könyvtár minden dolgozójától elvárja, hogy annak megfeleljen.  

Gondoskodik arról, hogy a minőségfejlesztéshez szükséges források (személyi, tárgyi, anyagi) 

rendelkezésre álljanak, valamint, hogy a könyvtár munkatársai a minőségfejlesztéshez szükséges 

ismeretekkel és motiváltsággal rendelkezzenek. Ennek érdekében a munkatársak számára képzéseket, 

továbbképzéseket, tréningeket szervez. Munkatársaink több mint fele részt vett minőségirányítási 

tanfolyamon: Minőségmenedzsment a könyvtárban (Kecskemét - 120 órás képzés - 2 fő; Könyvtári 

Intézet 2 fő), Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre (INKA, 30 órás képzés - 3 fő). 

A könyvtárvezető a minőségpolitikai célok elérése érdekében Minőségirányítási Tanácsot 

hozott létre. Kellő felhatalmazással bíró MIT felelősünk van, a megbeszélések rendszeresek (heti, 

havi). Mivel kislétszámú a könyvtár szervezete, így minden minőségirányítással kapcsolatos 

munkafolyamatban részt vesz minden könyvtáros a vezetővel együtt. A csoportmunka módszere 

általánossá vált. A szabályzatok a könyvtári munka minden területére kiterjedően elkészültek. 

A szervezetben kialakultak a hatékony kommunikáció feltételei, a munkaszervezést támogató 

belső kommunikációs rendszer. Munkaértekezletek, hétkezdő megbeszélések és további 

kapcsolattartó felületek biztosítják a munkatársak megfelelő tájékoztatását.  

A TQM alapelvei és a PDCA ciklus a vezetői tevékenység során a gyakorlatban is érvényesül, havi 

munkaértekezletek során, éves munkatervek és értékelések alkalmával. 

A vezető szemlélete demokratikus és innovatív, de a korábbi teljesítményértékelések eredményei 

rámutattak hiányosságára: a feladatok delegálása nem minden esetben egyértelmű. 

Szükséges a mérési eredmények tudatosabb beépítése a vezetői koncepcióba; a rendszeres 

csoportmunka során a felelősségi körök határozottabb körülírása; koordináltabb ellenőrzés kialakítása. 

A könyvtárban dolgozó munkatársak munkaköri leírása összhangban van a könyvtár 

stratégiájával és terveivel, a partneri elvárásokkal. A munkaköri leírások aktualizálását évente 

célszerű lenne elvégezni, külön értekezletet szánni a feladatok közös megbeszélésére, egyeztetésére. 

A könyvtárban történő változások külső partnerek felé történő hatékonyabb kommunikálása 

érdekében rendszeresebb tájékoztatás tervezése szükséges (pl. könyvtári rovat a könyvtárat érintő 

történésekről). 
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1.3. A vezetői támogatás és példamutatás 

A vezető támogatja a munkatársakat terveik megvalósításában, ösztönzi és elismeri a 

munkatársak, munkacsoportok tevékenységét, és igyekszik megteremteni, koordinálni az ezek 

megvalósításához szükséges feltételeket. Minden könyvtárosnak lehetősége van a továbbfejlődésre, 

szakmai kiteljesedésre a használóképzés, a felnőttoktatás, a gyakorlati képzés, a 

minőségmenedzsment területén; könyvtári rendezvények programgazdájaként, pályázatíróként, 

munkacsoportok tagjaként. Támogatja a továbbképzéseken való részvételt. A tanuláson alapuló 

munkakultúra meghonosodásának elősegítése érdekében belső tudásátadó alkalmainkon, a 

tanfolyamokon, szakmai napokon szerzett tapasztalatokat minden munkatárs megismerheti, 

hasznosíthatja. 

Az intézményen belül olyan motivációs légkör biztosított, amely kreativitásra, felelősségteljes 

munkavégzésre, minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi az itt dolgozókat. A szervezetben a 

bizalmon alapuló együttműködés jellemző, ahol mindenki hozzáteheti a feladat elvégzéséhez egyéni 

értékeit. Eredmény csak csapatmunka révén, egymásra odafigyelve, maximális egyéni teljesítmény 

alapján születhet. A teljesítményértékeléseket személyes megbeszélések egészítik ki. A vezető nyitott 

arra, hogy munkáját minden munkatárs értékelje, kíváncsi a véleményekre, beépíti azokat a 

továbbfejlődésébe. 

A munkatársak rendszeres tájékoztatása a szervezettel kapcsolatos kulcsfontosságú 

kérdésekről biztosított az intézményben. Ennek ellenére még mindig előfordul kieső információ, az 

elektronikus tájékoztató felületek használatát általánosabbá kell tenni a munkatársak számára.  

A munkatársak erkölcsi elismerésben részesülnek, a vezető évente részletesen beszámol a 

fenntartó és a lakosság előtt a könyvtár munkájáról, külső kommunikáció során kiemeli a 

munkatársak teljesítményét, ha lehetőség adódik, díjakra terjeszti fel őket. Munkájuk anyagi 

elismerése lehetőség szerint megvalósul. Az évente szervezett közös kirándulásokon, az év végi 

csapatépítő programon, névnapok megünneplésén a csapat minden tagja részt vesz. 

A megyében és a városban kialakult szakmai presztízs (3 megyei szakmai nap szervezője volt 

könyvtárunk; Év Könyvtárosa Békés Megyében díj, Szarvas Város Kulturális Életéért díj), a könyvtár 

jó hírneve ösztönzőleg hat a munkatársak teljesítményére. 

A könyvtár költségvetéséből minden évben lehetőség nyílik a munkafeltételek javítására, 

(ergonomikus székek beszerzése, dolgozói közösségi helyiség felszerelése) Biztosított minden 

dolgozó számára a munkaegészségügyi vizsgálat, munkavédelmi oktatás, a rugalmas munkaidő, az 

egyéni munkarend. 

A munkatársi véleményekből az is kiderül, hogy a vezető nagyobb figyelmet fordíthatna a 

munkatársak személyes körülményeinek megismerésére, gyakrabban kezdeményezhetne személyes 

beszélgetéseket. Szükséges a továbbiakban a munkatársak még erősebb motiválása, a csapatépítés 

további erősítése. 
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1.4. A vezető kapcsolatai a fenntartóval és más társadalmi partnerekkel 

A vezető folyamatos párbeszédre törekszik a döntéshozókkal és a könyvtár partnereivel. 

Folyamatos a kapcsolat a fenntartóval, havonta részt vesz a vezető a bizottsági és képviselő-testületi 

üléseken, a városi egyeztető fórumokon, fókusz csoportokban, pályázati egyeztetéseken. A könyvtár 

céljai összhangban vannak a fenntartó elvárásaival, a város stratégiai céljaival. Tájékoztatás ad évente 

egyszer Szarvas Város Képviselő-testülete (fenntartó) - és a helyi televízión keresztül a lakosság - 

számára a könyvtár működésének fontosabb jellemzőiről a jó gyakorlatokról és a szükséges 

fejlesztésekről éves beszámolója és munkaterve elfogadása alkalmával. Évente több kiemelt könyvtári 

rendezvényünk fővédnöke, illetve vendége a város polgármestere, alpolgármestere vagy Kulturális 

Bizottságának elnöke (a könyvtár által szervezett megyei szakmai napok, irodalmi rendezvények, 

OKN). Emellett szívesen tanulnánk más városok gyakorlatából, hogyan lehet a könyvtár döntéshozóit 

közelebb hozni a könyvtárhoz. 

 

A TQM egyik alapelve és legfontosabb feladata, hogy szervezetünk kiemelt figyelemmel kezelje 

partnereit, kiépítse az együttműködés lehetőségeit, elégedettségüket folyamatosan mérje.  

Könyvtárunk a minőségirányítási munkák során azonosította és rangsorolta partnereit. A partnerlistát 

évente két alkalommal felülvizsgáljuk, a változásokat rögzítjük.  

A partneri együttműködés az intézmény megfelelő működésének fontos erőforrása. Ezért nagy 

hangsúlyt kell a jövőben fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, 

intézményi és civil kapcsolatokat. A vezető törekszik a könyvtár szolgáltatásainak elismertségére, 

rendszeres médiaszereplést biztosít a könyvtár számára, civil szervezetekkel, intézményekkel alakít 

kapcsolatokat (Szarvas Város Baráti Köre, Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület, Együtt a 

Modern Fiatalokért Egyesület, helyi oktatási intézmények). Támogatja a munkatársakat a kapcsolatok 

kialakításában.  Következő lépésként írásbeli együttműködésekben szeretnénk rögzíteni minél több 

érdekelt féllel a közös tevékenységek lehetőségeit egy erre kialakított ütemterv szerint, majd közös 

gondolkodásra ösztönző alkalmakat teremteni. 

A könyvtár szempontjából lényeges könyvtárpolitikák megismerés érdekében évente több 

országos szakmai napon, konferencián is látogatást tesz. Pályázataink kapcsán igyekszünk követni 

ezeket az irányokat és beépíteni a szervezet tevékenységébe, működésébe és célrendszerébe. (TIOP, 

TÁMOP, EFOP pályázatok; digitalizálás). Szakmai szervezetben (MKE Békés Megyei Szervezete) a 

vezető tisztséget is betölt. 

A könyvtári munkát egyre inkább átszövi a marketingszemlélet. A szervezet külső 

kapcsolatait a könyvtár Marketingstratégiája szerint koordináljuk, melyet folyamatosan 

felülvizsgálunk és alkalmazunk. Létrehoztuk, folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk a könyvtár 

Partnerlistáját. Szükségét látjuk a különböző célcsoportok más-más módon történő megszólítására, 

külön felületek létrehozására, külön felelősökkel. 
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Az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeli elvárásainak feltérképezése érdekében a vezető ösztönzi az 

elégedettségméréseket, az így kapott eredményeket az éves munkaterv kialakításakor figyelembe 

vesszük. További célunk, a mérések folyamatossá tétele. Célcsoportonkénti igényfelmérések és 

szolgáltatásonkénti elégedettségmérések elvégzése, a kapott eredmények mélyebb elemzése, 

tervezettebb beépítése a szolgáltatástervezésbe; az elemzés eredményeinek ismertetése a könyvtáron 

belül, illetve közzététele a könyvtár honlapján és egyéb tájékoztató felületein.  

 

2. kritérium - Stratégia 

2.1. Stratégiát befolyásoló partneri igényeket és elvárásokat megalapozó tények, adatok 

A könyvtárhoz kapcsolódó érdekelt felek azonosítása megtörtént, közös munka 

eredményeként elkészült a partnerek azonosítása, a szervezet tagjaival való megismertetése. A 

különböző célcsoportokat rangsoroltuk, kommunikációs tervünkben meghatároztuk velük kapcsolatos 

feladatainkat. Az érdekelt felekre, igényeikre, elvárásaikra és elégedettségükre vonatkozó 

információkat tervezetten gyűjteni kezdtük, az így kapott információk elemzése is elkészült. 2014-

ben, 2015-ben és 2016-ban a használók igényeinek, szokásainak, elégedettségének kérdőíves mérését 

végeztük el a Könyvtár felnőtt részlegében. További teendő az eredmények felülvizsgálata, és az 

ezekre épülő tervezés általánossá tétele; mérések elvégzése a könyvtár egyes szolgáltatásával 

kapcsolatban minél szélesebb körben. Csak így kaphatunk teljes képet a partnerek folyamatosan 

alakuló elvárásairól. 

A könyvtár tevékenysége szempontjából fontos információkat összegyűjtöttük, elemeztük. A 

könyvtár külső környezetének elemzését, PGTTJ analízisét és a belső SWOT analízist a MIT 

munkacsoportja közösen végezte el, a Stratégiai terv éves aktualizálása erre a részre is kiterjed. 

Felülvizsgálatára minden évben nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, az esetleges változásokat 

figyelembe véve (pl. a lakosság demográfiai összetétele, kulturális intézményrendszer alakulása, 

városi célkitűzések, fejlesztések.) 

A könyvtár gazdálkodását érintő adatokat a felelősök naprakészen megküldik a vezetőnek. 

Munkacsoportban egyeztetünk a költséghatékonyság kérdéseiben, a vezető folyamatos kapcsolatot 

tart a pénzügyi osztállyal. A negyedéves statisztikai adatokat munkaértekezletek alkalmával 

elemezzük. Tudatosabb és rendszeresebb mérések, további benchmark vizsgálatok szükségesek a 

szolgáltatástervezéshez. 

 

2.2. Stratégiai célok kialakítása az igények és elvárások alapján 

A MIT tagjainak bevonásával elkészített Stratégiai terv küldetéséből következő hosszú távú és 

középtávú célokat közösen meghatároztuk. Ezen célok alapján minden évben éves cselekvési terv 

készül, amely kijelöli munkánk irányát, konkrét céljainkat, részletes feladatainkat, felelősök és 
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határidők megjelölésével. A szervezeti kultúra fejlesztése, a munkatársi elköteleződés további 

erősítése (képzés, továbbképzés, motiváció); a munkaszervezés koordinálása, belső kommunikáció 

fejlesztése területén valósult meg a legtöbb célkitűzésünk. A megvalósítás kockázatainak elemzése 

hiányos, előfordulnak a következő évre áthúzódó feladatok, teljesületlen vállalások. Szükséges a 

feladatok fontossági sorrendjének felállítása, az erőforrásokhoz igazított, pontosabb tervezés. 

Szükséges a Stratégiai terv felülvizsgálata az időközben elkészült használói igényfelmérések 

eredményének figyelembe vételével; a következtetések, mérési eredmények beépítése a stratégiai terv 

módosításakor. Az éves cselekvési tervek céljainak, feladatainak kijelölésekor már támaszkodunk a 

korábbi felmérésekre, használói igényekre (pl. szolgáltatói tér átrendezése, ifjúsági szolgáltatások 

bevezetése). 

A társadalmi hatást a mindennapi gyakorlatból megismerhető tapasztalatok alapján látjuk (pl. 

Törpi Könyvkuckó visszatérő látogatói, kisgyermekek olvasási szokásainak pozitív változása), de 

mért adatok mentén nem vizsgáltuk (pl. az Internet kör felnőtt résztvevőinek életmódbeli változásai). 

Ez mindenképpen tanulságokkal szolgálhat a további szolgáltatásfejlesztés, humánerőforrásképzés és 

a könyvtár társadalmi elfogadottságának megerősítése terén. 

A használói elvárások, az ezekhez igazítandó szolgáltatások nem mindig állnak egyensúlyban 

a könyvtár rendelkezésére álló anyagi forrásokkal és humánerőforrásával. Pályázati források 

bevonására törekszünk: különböző pályázatokon több mint 80 millió Ft támogatást nyert könyvtárunk 

az elmúlt 10 évben). A könyvtár mellett működő Szarvasi Bibliothéka Alapítvány nyújt támogatást a 

rendezvények megvalósításában. A közfoglalkoztatási program, önkéntesség bevonása jelent időleges 

segítséget. Megfelelő partneri kapcsolatok, együttműködések kialakítása a városban, civil szervezetek 

bevonása jelenthetne ezen kívül megoldást. 

Folyamatossá kívánjuk tenni a használói felméréseket, ezen kívül a nagyobb odafigyelést 

igényel a demográfiai adatok elemzése, beépítése a szolgáltatások fejlesztésébe (pl. idősek, betegek, 

közfoglalkoztatottak, munkanélküliek). A használói elégedettségi méréseket kiterjesztjük a különböző 

szolgáltatásokra, célcsoportokra (idősek, kisgyermekes szülők, hátrányos helyzetűek, kutatók, 

alkotók, pedagógusok; stb.) A mérési eredményekre kell alapoznunk stratégiánk kialakítását, éves 

cselekvési terveinket. 

 

2.4. Innováció megjelenése a fejlesztésben 

A közösen elért sikerek további gyarapításához fontos a szervezetben, hogy minden 

kollégának legyen lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre könyvtári rendezvények 

programgazdájaként, pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. Olyan motivációs légkör alakult ki, 

amely kreativitásra, felelősségteljes munkavégzésre, minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi a 

kollégákat.  
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Könyvtárunk szervezetében jellemző az innovációs szemlélet. Folyamatosan pályázó 

intézményként törekszünk a szolgáltatások megújítására, az új ötletek megvalósítására.  

Jól átgondolt csapatmunka jellemző, melyben minden munkatárs részt vesz.  Rendszeresen 

részt vehet minden munkatárs szakmai képzéseken, konferenciákon, más könyvtárak jó gyakorlatait 

megismertető szakmai napokon. Az itt szerzett új tapasztalatok megjelennek a szervezet terveiben, 

újításaiban. A havi megbeszélések alkalmával, éves munkatervünk kialakításakor lehetőség nyílik az 

új ötletek beépítésére. Egyes munkatársunk önálló kezdeményezése mentén már hagyománnyal bíró 

könyvtári szolgáltatások honosodtak meg könyvtárunkban, melyek népszerűek a használók körében. 

A vezető szakmai teameket alakított ki, ahol személyesen folytat egyeztetéseket a konkrét 

feladatokkal, felelősségi körök meghatározásával kapcsolatban. Kis létszámú szervezet lévén, minden 

könyvtáros több csoportban is feladatot kap, a munkatársak bevonása a tervezésbe, megvalósításba a 

kompetenciákhoz igazítottan teljes körű. 

Évente legalább 3 alkalommal belső képzést tervezünk, ahol a továbbképzések tapasztalatait, 

szakmai munka során szerzett tapasztalatokat osztjuk meg egymással. A könyvtárunk által szervezett 

3 megyei szintű szakmai napon bemutattuk elért eredményeinket. Pályázataink révén anyagi 

forrásokat is sikerül teremteni fejlesztéseinkhez, új szolgáltatásainkhoz, melyeket az országos szakmai 

fórumokon megismert irányokhoz igyekszünk igazítani (távoli elérés biztosítása, digitalizálás, 

biblioterápiás olvasásfejlesztés, hátrányos helyzetűek számára nyújtott szolgáltatások, digitális 

kompetenciafejlesztés). ROM-RKT pályázaton nyert “Megszelídülő világ” című olvasásfejlesztő 

programunk bekerült az országos mintaprogram-fejlesztés projektbe. 

A vezetés irányából és a munkatársak felől jövő kezdeményezések egyre inkább egyensúlyba 

kerültek a csapatmunka általánossá válása, a belső kommunikáció javítása és a vezetői ösztönzés 

hatására.  

Könyvtári terünk átrendezését az elégedettségmérés során kiderült előzetes látogatói 

vélemények is indokolták. A megvalósítás sikerességét a látogatókkal folytatott beszélgetések és az 

aktívabb használat során érzékelhetjük. A jövőben sokkal inkább figyelembe kell vennünk az érdekelt 

felek véleményét egy-egy fejlesztést megelőzően, alkalmakat kell teremteni a visszacsatolások 

összegyűjtésére. 
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3. kritérium - Emberi erőforrások 

3.1. Emberierőforrás-menedzsment 

Szervezetünk a fenntartó által engedélyezett számú álláshelyet betöltő szakképzett 

munkatársakkal látja el a feladatokat. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 9 fő teljes állású 

foglalkoztatott. Ebből szakképzett könyvtáros: 6 fő (1 fő vezető), 1 fő könyvtáros képesítés nélküli 

informatikus végzettségű munkatárs és 2 fő technikai alkalmazott. Az intézmény feladatai az elmúlt 

években folyamatosan növekedtek. A jelenlegi intézményi létszám eleget tud tenni mindezen 

feladatoknak, azonban szükségesnek láttuk, hogy közfoglalkoztatottak és egyéb munkanélküli 

programban részt vevő foglalkoztatottak hosszabb meghatározott időtartamban segítsék a könyvtár 

egyes munkafolyamatait.  

A humánerőforrás-menedzsment folyamatosan jelen van a könyvtár menedzselési 

folyamataiban, rendszerbe, szabályzatba foglalása ebben az évben készült el. A könyvtár 

Humánerőforrás-stratégiája egységbe foglalja a korábban elkészült munkaerő-szervezéssel 

kapcsolatos szabályokat, elemzéseket: Szervezeti felépítés, organogram; Humánerőforrás SWOT 

elemzése, PGTTJ elemzése; A könyvtár alap és kiegészítő feladatai; Munkakörök a Városi 

Könyvtárban; Kompetenciatérkép; Továbbképzési terv, belső képzés, mentorálás; Munkaerő 

gazdálkodás, munkaszervezés (órabeosztás, belső munkavégzés szabályozása); Munkatársak 

bevonása (csoportmunka, MIT); Értékelési rendszer; Munkafeltételek biztosítása, szociális és 

környezeti szempontok; Munkatársi elégedettségmérés eredményei 

A feladatkörök, felelősségi körök meghatározása megtörtént, amit több alkalommal 

felülvizsgálunk. A feladatokhoz igazított megfelelő humánerőforrás biztosított, segítőkész, 

együttműködő, képzett szakemberek, akik folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt.  

A szervezet stratégiájához igazodva, a célkitűzések megvalósítása érdekében évente 

felülvizsgáljuk az emberierőforrás-szükségletet. A mindennapi munka koordinálása, a szabadságok 

arányos beosztása azonban nehéz feladat. A könyvtár nyitvatartási óráinak száma szükségessé teszi 

minden könyvtáros beosztását az olvasószolgálati munkakörbe, csúsztatott munkakezdéssel és 

befejezéssel, párok ügyeleti beosztásával. A Hétkezdő értekezletek alkalmával tudjuk egyeztetni a heti 

feladatellátást, helyettesítési kérdéseket. A feladatok megosztása, összehangolása nem minden esetben 

megfelelő. A feladatok ellenőrzése nem teljes körű, átgondoltabb munkaszervezés szükséges.  

Erkölcsi elismerést kap minden munkatárs a vezetőtől, a külső kommunikáció során kiemeli a 

munkatársak teljesítményét, ha lehetőség adódik, díjakra terjeszti fel őket. Munkájuk anyagi 

elismerése lehetőség szerint megvalósul. Évente készítünk munkatársi önértékelést. 

Támogatott a képzéseken, szakmai rendezvényeken való részvétel. A sikereket évente 

megünnepli a szervezet. További feladat egy olyan, az egyének és csoportok teljesítményének 

elismerését szolgáló átlátható jutalmazási rendszer kialakítása és működtetése, amely legalább évente 

lehetőséget jelent az egyének eredményeit minden munkatárs - vagy nagyobb nyilvánosság - előtt 
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kiemelni, bemutatni és értékelni. Több időt kell szánnunk a féléves, éves munkaértekezleteken az elért 

eredmények megbeszélésére.  

A munkaköri leírások a könyvtár szervezeti felépítéséből, a könyvtáros napi beosztásából 

adódnak. A személyre szóló munkaköri leírások elkészítéséért a könyvtár vezetője a felelős, 

felülvizsgálatuk évente esedékes. 

 

3.2. A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése 

2016-ban elkészült szervezetünk tudástérképe, amely láthatóvá teszi a munkatársak kompetenciáit, a 

szervezetnél jelentkező erősségeket és hiányosságokat. A vizsgált kompetenciák a következők: 

Számítógépes ismeretek, Könyvtáros szakmai ismeretek, Egyéb kompetenciák.  

Minden munkatárs értékelte saját kompetenciáit a közösen kidolgozott felsorolás alapján, amit egy 

közös megbeszélésen, összesítettünk. Elkészült a szervezet humánerőforrásának SWOT analízise 

kiegészítve az erre vonatkozó külső környezeti tényezők rövid összesítésével. 

Eredménye a következő: 

 

Erősség Gyengeség 

- jól képzett szakemberek 

- pontos, megbízható elkötelezett 

munkatársak 

- minőségi szemlélet 

- együttműködőkészség, csapatmunka 

- kreatív szemlélet 

- fiatalos lendület 

- nagy szakmai tapasztalat 

- folyamatos humánerőforrás-képzés 

- szakmai szervezetekben való részvétel 

- empátia, jó kommunikáció 

- túlterhelt munkatársak 

- kevés a létszám, nehéz a munkaszervezés 

- IKT ismeretek, pedagógiai ismeretek, 

marketingismeretek hiányosak 

 

Lehetőség Veszély 

- önkéntesség, IKSZ 

- közfoglalkoztatottak 

- továbbképzések 

- létszámbővítés 

- rejtett kompetenciák kihasználása 

- együttműködések más intézményekkel 

- projektszemléletű szervezet 

- tanuló szervezet (jó gyakorlatok) 

- fluktuáció 

- létszámcsökkentés 

- anyagi elismertség hiánya 

 

 

Külső környezeti tényezők: 

- Kevés a felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros a munkaerőpiacon. 

- Kevés fiatal munkavállaló tér vissza a városban.  

- A közfoglalkoztatási program bizonytalan volta ellehetetleníti a hosszú távú tervezést. 
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- A továbbképzés központilag nem finanszírozott. 

- Az alacsony közalkalmazotti fizetés miatt nem vonzó a pálya. 

 

A könyvtár munkatársainak kompetenciáit feltérképezve a következő eredményt kaptuk: 

 

- számítógépes ismeretek területén: az informatikus pedagógiai kompetencia tekintetében van 

elmaradás, web2 ismeretekkel több munkatárs is rendelkezik. Belső képzések során, 

ismeretek és gyakorlatok átadása folyamatosan szükséges a szervezet tagjai között az 

informatikusok közreműködésével. 

- könyvtáros szakmai ismeretek: hiány a szlovák, illetve a roma nyelv ismerete a tájékoztató és 

olvasószolgálati munkában, jeltolmács; bővíthető a zenei könyvtári ismeretekkel, a 

felnőttoktatással foglalkozók és a könyvkötészeti ismeretekkel rendelkezők köre. 

Erősségünknek tartjuk ezen a területen az információkereső technikák, a Qulto és a 

tájékoztató munka ismeretét. 

 

A könyvtár szolgáltatásfejlesztési terveit figyelembe véve a következő stratégiai időszakban az alábbi 

területeken szükséges a munkatársak képzése: 

- felnőttoktatáshoz kapcsolódó ismeretek 

- elektronikus tananyagfejlesztési ismeretek 

- pedagógiai ismeretek 

- közösségfejlesztés 

- marketing ismeretek 

 

Tervezett belső képzések: 

- informatikai ismeretek bővítése 

- minőségirányítási ismeretek 

- konfliktuskezelés 

 

Egyéb szakmai tapasztalatszerzés lehetősége: 

- szakmai napokon való részvétel 

- szakmai cikkek, tapasztalatok megbeszélése. Tudásmegosztás 

- partnerintézmények, könyvtárak látogatása 

 

A munkatársi kompetenciák elemzését felhasználva kiegészültek a munkaköri leírások. 

Minden lehetőséget igyekszünk a szervezet munkájában hasznosítani, amit a munkatársak 

hozzáértéssel és szívesen végeznek a könyvtári szakmai tudásuk mellett. Továbbképzési tervünk 2008 

óta folyamatos, módosításai követik a jogszabályi változásokat. A központi támogatás megszűnésével 
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pályázati lehetőségeket használtunk ki, hogy minden munkatárs teljesíthesse a 7 éves továbbképzési 

kötelezettséget. 2012 és 2018 között szerzett akkreditált képesítések, továbbképzések a következők 

szerint alakultak: összesen 9 munkatárs (a 2017-18-ban felvett új munkatársak is) szerzett 27 

tanúsítványt 18 féle akkreditált képzésen (ld. 7.1. rész). 2009-2010 között lehetőség nyílt egy 120 órás 

angol nyelvi képzésen részt vennie a munkatársak a könyvtár szervezésében.  

A továbbképzési tervet a stratégiánkban jelentkező feladatokkal összhangban készítjük. A képzési 

lehetőségek közül elsődlegesen az akkreditált képzéseket és a szolgáltatásfejlesztéshez szükséges 

képzéseket választjuk. Továbbra is az ingyenes lehetőségeket tudjuk kihasználni, az intézmény 

költségvetésében terveztük a tanfolyamokra való eljutás finanszírozását. A beiskolázási tervet minden 

évben a szervezet közösen tervezi meg, a vezető egyénileg is egyeztet a munkatársakkal.  

Az intézménynél folyamatos az új munkatársak jelenléte az utóbbi években (ld,: a 

közfoglalkoztatotti program mentén jelentkező fluktuáció). Beilleszkedésüket segíti a személyes 

beszélgetés, bemutatkozás. A hozzánk érkező kisegítő munkatársak egyenrangú munkaközösségi 

tagként vesznek részt a könyvtár életében, feladatellátásában. A kompetenciák feltérképezése után 

munkaköri leírásban is rögzített feladataikat egy-egy tapasztalt könyvtárosunk mentorálja. 

Megismerik szabályzatainkat, folyamatainkat. Jól mutatja a szervezetbe való beilleszkedésüket, hogy 

az elmúlt évben két szakmailag képzett fiatal munkatárs is szívesen az intézménynél maradt (2 

könyvtárosunk távozásával - felmondás és nyugdíjazás - lehetőség nyílt felvételükre). A mentorálás 

szabályait, felelősségi körét, az új munkatársak bevezetését rögzítenünk kell belső szabályzatunkban. 

A munkatársak belső mobilitása adott az intézmény munkarendjében. A könyvtár nyitvatartási 

óráinak száma szükségessé teszi minden könyvtáros beosztását az olvasószolgálati munkakörbe, 

csúsztatott munkakezdéssel és befejezéssel, párok ügyeleti beosztásával. Jellemző a szervezetnél a 

projektalapú szemlélet. Egy-egy program vagy feladat köré teamek épülnek. Ez jó lehetőség arra, 

hogy egymás munkakörét megismerjék. 

Belső képzések során informatikus kollégáink gyakorlati oktatást tartanak egy-egy korszerű 

megoldás használatáról, amit beépíthetünk munkánk során. Információink, feladataink megosztását a 

Google Drive és közös hálózati rendszerünk biztosítja. Terveink között szerepel olyan külön 

munkaközösségi alkalmak teremtése, amikor betekinthetünk egymás munkafolyamataiba (pl. 

használóképzés, feldolgozó munka). 

 

3.3. A munkatársak bevonása és felhatalmazása 

A szervezetben jellemző a nyílt kommunikáció, a párbeszéd a vezető és a munkatársak között. 

Belső kommunikációs rendszerünk optimalizálása  segítette ezt: hétkezdő értekezletek, havi 

megbeszélések, aktuális csoportmegbeszélések, írásbeli és elektronikus kommunikációs felületek 

(Google Drive, Google naptár, Google csoport), feljegyzések, emlékeztetők. Kislétszámú 

munkaközösség lévén a legtöbb projektben mindenki szerepet kap, feladatot lát el. Gyakoriak a közös 
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ötletelések, megbeszélések. (pl. partneri együttműködés, közösségfejlesztés). 

A vezető folyamatosan gyűjti a munkatársak felől érkező javaslatokat, melyekhez forrást 

keres, majd közös egyeztetés alkalmával illesztjük be azokat a munkatervbe. 

Állandó szakmai munkacsoportokat működtetünk: informatikai ügyek megbeszélése 

/karbantartási teendők; minőségirányítási feladatok, marketing; gyermek-és ifjúsági szolgáltatások; 

pénzügyek/állománymenedzsment; olvasószolgálat. Egy-egy program vagy feladat köré az adott 

kompetenciákkal rendelkező felelősök, munkatársak alkotnak teamet. Ösztönözni kell a munkatársak 

bekapcsolódását a nagyobb pályázati projektek megvalósításába.  

A munkatársi elégedettségmérés eredményei szerint kiemelték többen is a jó munkahelyi 

légkört. Érezhető a jó csapatmunka és a könyvtári célokért való közös munkálkodás pozitív hatása. 

Egyértelműen javult a vezetői elvárás kommunikálása. A munkatársi teljesítményértékelés során a 

vezető értékelése is megtörtént a munkatársak részéről.  

Évente konkrét munkatársi igényfelmérés szükséges adott témával, a könyvtár működésével, 

teljesítményével kapcsolatban. 

 

4. kritérium - Együttműködés, partnerek, erőforrások 

4.1. Kapcsolat a társadalmi partnerekkel 

A tájékoztatás és kapcsolattartás terén erősítenünk kell az együttműködést partnereinkkel, 

írásban is rögzítve a partnerek és a könyvtár érdekeit. 

Tájékoztatást kell adnunk a könyvtár stratégiai céljairól, eredményeiről erről szóló hírek 

közzétételével, célcsoportok meghívásával, informálásával. 

Pályázati megvalósításaink során gyakoriak a partnerekkel való együttműködések, ezeket 

hosszabb távon is fent kell tartanunk. Több mérést, fókuszcsoportos interjút kell ahhoz végeznünk, 

hogy a könyvtár céljait összehangolhassuk partnereink igényeivel, megvalósulhassanak közös 

ötleteink. Ezeknek az összefogásoknak már megmutatkoznak a hagyományai a városban: Cervinus 

Teátrum - Városi Könyvtár: Versmaraton a könyvtárban; Együtt  a Modern Fiatalokért Egyesület - 

Kinect-day a tanítási szünidőkben a könyvtárban, Mokka étterem - Kihelyezett könyvtár az Ország 

Könyvtári Napok keretén belül. 

A tanulmányok, országos szakmai találkozók során a munkatársak új szakmai ismereteket 

szereznek, kapcsolatokat építenek, nyitottabbá válnak az innovatív megoldásokra. (Pl.: 2016: szakmai 

nap Egerben, Szegeden; megyei szakmai napokat tartottunk könyvtárunkban; minőségirányítási 

szakmai nap FSZEK; Kirándulás Gyöngyösön, könyvtár és műemlékkönyvtár meglátogatása; szakmai 

nap Gyulán) 

Szervezetünkből 2 fő (a könyvtár vezetője is) tagja a MKE Békés Megyei Szervezetének, a 

vezető tagja a Magyar Biblioterápiás Társaságnak, és a helyi legnagyobb civil szervezetnek. Cél, 
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minél több munkatársat ösztönözni a helyi civil szervezetekhez való csatlakozásra; több hasonló 

típusú könyvtár látogatása, megismerése.  

 

4.2 Kapcsolat a könyvtárhasználókkal 

Alapkövetelmény a könyvtárhasználók elvárásaival szembeni nyitottság. Ezért a könyvtárunk 

partnereit azonosítjuk, rangsoroljuk, mérjük igényüket, elégedettségüket, az így kapott eredményeket 

beépítjük stratégiánkba, éves cselekvési tervünkbe, mindennapi munkánkba. A használói 

véleménynyilvánításra folyamatosan lehetőséget biztosítunk, szabályozzuk és működtetjük a 

panaszkezelést, az így kapott információkat felhasználva javítjuk munkafolyamatainkat. 

Könyvtárunk a minőségirányítási munkák során azonosította és rangsorolta partnereit. A 

partnerlistát évente két alkalommal felülvizsgáljuk, a változásokat rögzítjük. A partneri 

együttműködés az intézmény megfelelő működésének fontos erőforrása. Ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil 

kapcsolatokat.  

A használók jelenlegi és jövőbeli elvárásainak feltérképezése érdekében 2014 óta 

rendszeresen, évente végzünk elégedettségméréseket, igényfelméréseket. A könyvtárhasználók 

véleményét figyelembe véve alakítottuk ki stratégiánkat, fejlesztjük szolgáltatásainkat, rögzítjük az 

éves munkatervet. Szükséges egy külön mérésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozása, a további 

mérések elemzéseit a MIT külön megbeszélések alkalmával vizsgálja, készítsen intézkedési tervet. A 

megvalósuló tervekről visszajelzést kell küldeni a használóknak. 

A mérések mellett fontos - kis város lévén - a személyes kapcsolat és beszélgetések során 

érkező folyamatos visszajelzés a látogatók részéről. Minden hétkezdő megbeszélésen lehetőség van 

megvitatni a könyvtárosok felé érkező visszajelzéseket.  

Természetesen minden látogató számára adott a lehetőség a Panaszkezelési szabályzat 

megismerésére, a véleménynyilvánításra, javaslattételre. Célunk olyan eljárások alkalmazása, amelyek 

révén tevékenységeink során keletkező, a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatások 

azonosíthatóak, kezelhetőek legyenek. A panaszt fogadó könyvtáros minden esetben köteles A 

panaszhelyzet-kezelés alapelvei (megelőzés, észlelés, felkészültség, kompetencia, kompenzáció elve) 

szerint eljárni. A Panaszkezelési szabályzat részét képezi a Panaszfelvételi űrlap, amely minden 

látogató számára hozzáférhető a könyvtár olvasószolgálatánál, illetve online letölthető a könyvtári 

honlapon. 

 

A könyvtárhasználókat érintő szabályzatok minden látogató számára hozzáférhetőek a Városi 

Könyvtár Olvasószolgálatában kihelyezett irattartóban és megtekinthetőek elektronikusan a Könyvtár 

honlapján. A könyvtáros segítőkész, nyitott személyes jelenléte azonban mindig adott a könyvtárban, 

elsősorban látogatóink a könyvtároshoz fordulnak kérdéseikkel. 
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Marketingstratégiánk és külső kommunikációs tervünk tartalmazza a használók elérésének módjait.  

Kommunikációs felületek számbavétele a könyvtárhasználók tájékoztatása céljából: általános 

tájékoztató kiadványok, szolgáltatási tájékoztatók folyamatos frissítése, honlap, Facebook, Szarvas és 

Vidéke, Szarvasi7, Newjsag, Informatika Tv, KörösTv, Videokrónika, RádióSzarvas. 

Programok előtt: személyes levelek intézményekhez, plakátok, cikkek sajtóban, tájékoztató táblák, 

szórólapok. 

 

Kommunikáció 2017 
2018. 

évi terv 

TV megjelenés  37 40 

Rádió megjelenés n.a. 50 

Írott sajtó megjelenés  22 25 

Online hírek 21 21 

Közösségi médiában megjelenő hírek 93 100 

 

A könyvtárhasználók bevonása a könyvtár tudatos működésébe és értékelésébe:  

A könyvtárhasználók számára biztosított a könyvtár területén a szelektív hulladékgyűjtés. Több 

tájékoztató feliratot, energiatakarékosságra felhívó grafikát kell elhelyeznünk a látogatók számára.  

Könyvtárunk minden évben aktív részt vállal a városi Mobilitás nap szervezésében. 

 

4.3. Hatékony forrásgazdálkodás 

A könyvtár nem rendelkezik önálló gazdasági osztállyal, de a vezető napi szintű kapcsolatot 

tart az intézmény pénzügyi ügyintézőjével és az önkormányzat pénzügyi osztályával. Az intézmény 

éves költségvetési tervét a vezető készíti el, a terv elfogadásánál érvekkel kell alátámasztania azt a 

pénzügyi osztályvezető és a fenntartó képviselői előtt. Kiadásainkról és bevételeinkről folyamatos 

nyilvántartást vezetünk a könyvtár működésének nyomonkövetése érdekében. Mindezt negyedévente 

egyeztetjük a könyvelés kimutatásaival. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A 

szigorú gazdálkodási szemlélet a dolgozók számára is elfogadott. Intézményünk költségvetése 

biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket, de a korszerűtlen épületből adódó váratlan 

karbantartási problémákra nem elegendő. A fenntartó minden évben igyekszik biztosítani kiegészítő 

forrást ezek elhárítására. A jelenlegi épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű 

szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak.  Egy új könyvtárépület kialakítása, a lakosság könyvtárhasználó 

rétege számára egy komfortosabb infrastruktúra, az itt dolgozóknak optimálisabb munkafeltételek 

biztosítása jelentene megoldást. 

A könyvtár működését érintő szolgáltatások kiválasztásakor a vezető egyeztet a fenntartóval, 

a kedvezőbb árajánlatok alapján választ szolgáltatót, beszállítót. Dokumentumbeszerzés esetén fontos 
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kiválasztási szempont a vásárlási kedvezmény és a megbízható szállítás. 

Az elmúlt évben egy fő karbantartói álláshelyet kapott a könyvtár, így a kisebb karbantartási 

javításokat, kertrendezést nem kell külső szolgáltatókkal megoldanunk. A bevételi oldalt terem bérbe 

adásával igyekszünk növelni. 

Fel kell mérnünk a jövőre nézve az önkéntesség lehetőségét is. 

Munkaértekezletek során minden munkatárs értesül a könyvtár pénzügyi helyzetéről; a 

költséghatékonysággal kapcsolatosan a belső munkavégzés szabályai több helyen is felhívják a 

figyelmet a takarékoskodásra. 

A könyvtári szolgáltatások támogatására jött létre 1990-ben a Szarvasi Bibliothéka 

Alapítvány, amely a könyvtár rendezvényeinek megvalósításában nyújt segítséget minden évben. 

 

4.4. Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése 

Elsősorban a könyvtári programokról, rendezvényekről, új könyvek érkezéséről vagy 

pályázataink eredményeiről tájékoztatjuk a lakosságot a helyi média minden formáján keresztül. A 

könyvtár egész éven át folyamatosan jelen van a város kulturális életében, a köztudatban. Ennek 

ellenére a könyvtárról kialakult kép még mindig a régi berögződésekből táplálkozik: könyvek raktárát 

jelenti az emberek számára. Az utóbbi években elindult egy folyamat: egyre több programunkkal, 

szolgáltatásunkkal próbáljuk tudatosítani a könyvtár közösségi színtér szerepét. Ezen az úton 

továbbhaladva a jövőben a helyi újságban a könyvtárról szóló külön rovatot szeretnénk indítani, ahol 

a könyvtári munka bemutatása is szerepet kaphatna; minden évben egy újabb Könyv-pontot létesítünk 

külső helyszínen; több civil szervezettel alakítunk ki együttműködést közös szervezésű programok 

kapcsán. 

A szervezetben kialakultak a hatékony kommunikáció feltételei, a munkaszervezést támogató 

belső kommunikációs rendszer: hétkezdő értekezletek, havi megbeszélések, aktuális 

csoportmegbeszélések, írásbeli és elektronikus kommunikációs felületek. A munkatársak felől érkező 

javaslatokat közös egyeztetés alkalmával illesztjük be a munkatervbe. Állandó szakmai 

munkacsoportok: informatikai ügyek megbeszélése /karbantartási teendők; minőségirányítási 

feladatok, marketing; gyermek-és ifjúsági szolgáltatások; pénzügyek/állománymenedzsment; 

olvasószolgálat.  

A rendszeres továbbképzések során szerzett ismeretekre belső képzési alkalmakat építünk. A 

munkatársi kompetenciák elemzését felhasználva kiegészültek a munkaköri leírások. Minden 

lehetőséget igyekszünk a szervezet munkájában hasznosítani, amit a munkatársak hozzáértéssel és 

szívesen végeznek a könyvtári szakmai tudásuk mellett. Egy-egy program vagy feladat köré az adott 

kompetenciákkal rendelkező felelősök, munkatársak alkotnak teamet. Ez jó lehetőség arra, hogy 

egymás munkakörét megismerjék. Információink, feladataink megosztását a Google Drive és közös 

hálózati rendszerünk biztosítja. Terveink között szerepel olyan külön munkaközösségi alkalmak 
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megteremtése, amikor betekinthetünk egymás munkafolyamataiba (pl. használóképzés, feldolgozó 

munka).  

 

4.5. IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése 

Intézményünk a Qulto, egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó integrált 

könyvtári rendszer segítségével tartja nyilván és kölcsönzi dokumentumait és biztosítja használóinak a 

távoli elérés lehetőségét. Gyűjteményünk feldolgozottsága teljes. A könyvtár rendelkezik interaktív 

könyvtári honlappal, ifjúsági portállal és a folyamatosan bővülő, saját, digitalizált helytörténeti 

értékeket elérhetővé tévő Szarvasi Digitális Könyvtárral, amelynek alapvető célja, hogy összegyűjtse, 

rendszerezze és elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé, közkinccsé tegye a város 

helyismereti, helytörténeti jelentőségű dokumentumait, ingyenes és nyilvános szolgáltatásként minden 

használónak egyforma eséllyel biztosítsa a digitális tartalmakhoz való hozzáférést. Ehhez kapcsolódik 

a könyvtár Szarvas Kincsei nevű helytörténeti látnivalókat bemutató mobil alkalmazása. 

A könyvtár összesen 11 db nyilvános, használók számára fenntartott internet elérést biztosító 

számítógéppel, érintőképernyős olvasói terminállal, fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő 

munkaállomással, 7db könyvtári rendszer működését segítő számítógéppel rendelkezik. Kialakításra 

került egy 15 tanuló foglalkoztatására alkalmas felszerelt oktatótér, melyben tematikus 

könyvtárhasználati foglalkozások, ismeretterjesztő klubfoglalkozások (pl. Csillagászati klub) 

kapcsolódnak oktatási-nevelési programokhoz. A digitális kompetenciafejlesztésre irányuló internet-

használati foglalkozásokhoz beszerzésre került 5 db számítógép, projektor, interaktív tábla, nyomtató, 

10 db e-book olvasó. A könyvtár programjaihoz 2 db modern távcső került az intézménybe. A sajátos 

nevelési igényű tanulók művelődését segíti egy olvasókészülék, mellyel egyes látássérültek is 

könnyedén és kényelmesen olvashatnak. Online katalógusunkon keresztül távolról is elérhetőek a 

könyvtár saját oktatási csomagjai, amelyeket a könyvtár rendelkezésére álló Qulto Education 

szoftverrel készíthetünk el a játékosítás (gamification) eszközeivel. Célunk a város helytörténeti 

emlékeinek, természeti értékeinek összegyűjtése, majd mindezt tematikusan kínálva, digitális 

formában távolról is elérhetővé tenni a kutatók és az oktatásban résztvevők számára. A Városi 

Könyvtár segítségével elkészített egyedi online segédtananyagok, oktatási csomagok 

összekapcsolhatják a helyi intézményeket az iskolákkal. 

Jelen vagyunk a Facebook-on is, ahol hétről-hétre nő a követőink száma. Ezen a platformon 

igyekszünk hirdetni programjainkat, népszerűsíteni szolgáltatásainkat, havonta frissülő könyvajánlók, 

rendezvényeinken készült fotók kerülnek fel ide.  A Facebook-oldal használatával gyorsan, 

egyszerűen, nagyobb tömegeket érünk el, ezért tervet dolgoztunk ki a további tartalmak bővítésére 

(hírmorzsák a könyvtár belső háttérmunkájáról, könyvajánlók készítése, helytörténeti dokumentumok 

ajánlása) vonatkozóan. 
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A NAS hálózati adattároló használata hozzájárul a munkamenet egyszerűsítéséhez, nyomon 

követéséhez, segítik az erőforrások hathatósabb kihasználást. Adat és multimédia fájlokat egyszerűen 

oszthatunk meg és érhetünk el nemcsak számítógéppel hanem mobiltelefonnal is. Bárhonnan elérhető, 

biztonságos adattárolást tesz lehetővé. 

A munkatársak közötti kommunikációra, információmegosztásra több online felületet is 

kipróbáltunk. A munkatársak többsége elvégzett egy Web 2.0 ismereteket elsajátító képzést is. 

Jelenleg a Google szolgáltatásai közül használjuk a Google Drive, Google Naptár és Google Csoport 

funkciókat, ezek segítségével a könyvtárosok azonnal megkapják az őket és a könyvtárat érintő 

információkat. 

 

4.6. Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás 

Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket, de a 

korszerűtlen épületből adódó váratlan karbantartási problémákra nem elegendő. A fenntartó minden 

évben igyekszik biztosítani kiegészítő forrást ezek elhárítására. A jelenlegi épület ebben a formában 

nem tud igazi otthona lenni a sokrétű szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak.  Egy új könyvtárépület 

kialakítása, a lakosság könyvtárhasználó rétege számára egy komfortosabb infrastruktúra, az itt 

dolgozóknak optimálisabb munkafeltételek biztosítása jelentene megoldást. A jelenleg ideiglenes, a 

város kevésbé frekventált részén működő könyvtár új épületben történő elhelyezése biztosítaná a 

lakosság számára a könyvtári szolgáltatások könnyebb elérését, az iskolák tanulócsoportjai számára a 

könyvtári programok rendszeresebb látogatását, a gyermekkönyvtár könnyebb megközelíthetőségét, a 

civil szervezetek számára egy elérhetőbb közösségi helyet.  A fiatalok számára IKT eszközökkel 

felszerelt oktatótér és klubhelyiség biztosítana közösségi találkozóhelyet, ahol előadásokkal, 

programokkal kapcsolódik a könyvtár Szarvas Ifjúságpolitikai koncepciójában kitűzött célokhoz. Az 

elmúlt évek pályázatai segítségével közel 50 millió Ft értékű korszerű eszközpark jött létre, melynek 

megfelelő működtetéséhez elengedhetetlen egy arra alkalmas infrastruktúrával felszerelt korszerű 

épület. A 2015-16 években elvégzett lakossági elégedettségi felmérésünk eredménye szerint a 

válaszadók 90%-a megnevezte hiányosságként a Városi Könyvtár jelenlegi épületének leromlott 

állapotát és a városközponttól való távoli elhelyezését. A terv megvalósulásával, a Városi Könyvtár 

Mittrovszky-kastélyban való elhelyezésével várhatóan emelkedne a könyvtár látogatószáma, többen 

bekapcsolódnának a könyvtárban működő digitális kompetenciafejlesztésbe, a város információs 

központjává válhatna az intézmény. 2017-ben a fenntartó kérésére a Múzeummal közösen 

elkészítettünk egy szakmai tervet, melynek célja, hogy bemutassa Szarvas két kulturális 

intézményének, a Tessedik Sámuel Múzeumnak és a Városi Könyvtárnak optimálisabb működési 

lehetőségét egy olyan, erre alkalmas és méltó épületben, amely kulturális örökségvédelmi 

szempontból a város kiemelkedő épített örökségéhez tartozik.  
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A jelenlegi könyvtárépületben az elmúlt 10 évben sikerült pályázatok, együttműködések és a 

fenntartói segítséggel lecserélnünk az idejétmúlt hangulatot kölcsönző, leromlott állapotú bútorokat. 

A szűkös könyvtári tér adottságaiból a legtöbbet kihozva alakítottuk ki a látogatók és munkatársak 

igényeihez igazított tereket. Nincs minden munkatársnak saját elkülönülő számítógépes 

munkaállomása, így csak a munkavégzés koordinálásával tudjuk megoldani, hogy mindenki el tudja 

végezni az adminisztrációval járó feladatait. Rendszergazdánk folyamatos felügyelet alatt tartja a 

munkavégzéshez szükséges és a használók számára biztosított számítógépeket.  

Az olvasói tér átrendezése, új polcokkal való tagolása új lépést jelentett egy használóbarát 

könyvtári tér kialakítása felé. 

Megközelíthetőség tekintetében a könyvtárhoz kövesút vezet, információs táblák segítik a városban az 

eligazodást. Rámpa könnyíti meg a bejutást a mozgássérültek számára, elegendő számú parkoló és 

kerékpártároló biztosított a látogatóknak. Több információs tábla hirdethetné a könyvtár 

elhelyezkedését, a bejárat előtti járda és lépcső javításra szorul. 

A helyi civil szervezetek és közösségek számára nincs a könyvtáron belül egy nagyobb 

elkülönülő találkozóhely, ugyanakkor több közösség szívesen vesz részt a könyvtár programjain, 

nyitott az együttműködésre. 

 

5. kritérium - Folyamatok 

A folyamatközpontú működés elősegíti a tudatos munkaszervezést, rendszerbe foglalja a 

munkafolyamatokat, lehetővé teszi a hibák feltárását, javítását. Folyamatleltárt készítettünk, kijelöltük 

a folyamatgazdákat, akik irányításával elkészítettük a munkafolyamatok ábráit, kockázatelemzését. A 

fő-, vezetői, kulcs- és támogató folyamataink kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy melyek 

a legfontosabbak partnereink számára. A folyamatfejlesztések érdekében a PDCA ciklust 

alkalmazzuk. 
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5.1. Folyamatok működtetése, összhangban a könyvtár céljaival 

A folyamatközpontú működés kiépítésekor rendszerbe kell foglalni, tudatossá, átláthatóvá kell 

tenni a munkafolyamatokat, ezáltal lehetővé válik a hibák korai felismerése és kiküszöbölése, a 

kompetenciahatárok pontos meghúzása, az esetleges felelősségek megállapítása. A folyamatközpontú 

működés elősegíti a tudatos munkaszervezést. A folyamat célja, hogy eredményt hozzon létre a belső 

és külső partnerek számára. 

  

A folyamatszabályozás lépései könyvtárunkban 

- A folyamatok azonosítása, folyamatleltár készítése 

- Folyamatgazdák kijelölése 

- Folyamatok leírása (folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások) 

- Kockázatelemzés elkészítése 

- Ellenőrzési pontok, felelősségi körök meghatározása 

 

A folyamatok osztályozása 

- Fő folyamatok (FF) Közvetlenül az ügyfelekre irányulnak. 

- Vezetési folyamatok (VF) Az intézmény vezetéséhez és irányításához szükséges személyi, 

anyagi erőforrásokra vonatkoznak. 

- Támogató folyamatok (TF) Támogatják az ügyfelekkel való munkát, de nem közvetlen 

kapcsolatban zajlanak. 

- Kulcsfolyamatok (KF) Adott időszakban a szervezet sikerességét döntően befolyásoló 

folyamatok. 

  

Könyvtárunk meghatározta a folyamatokhoz tartozó tevékenységeket, a folyamatokat 

csoportosítottuk. Főfolyamatok csoportjai: Dokumentumszolgáltatások, Információs szolgáltatások, 

Közösségi szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások, Felnőttképzési szolgáltatások. Vezetői 

folyamatok csoportjai: Szakmai menedzsment, Erőforrás menedzsment, Projektmenedzsment, 

Intézményi kommunikáció. Támogató folyamatok csoportjai: Gyűjteményszervezés, 

Épületüzemeltetés, Gazdasági tevékenység, Informatikai rendszer üzemeltetése, Munkatársak 

képzése. 

Kiemeltük azokat amelyek a minőségi munkavégzés miatt szabályozni szükséges, összesen 17 

tevékenység került a Tevékenység leltárba. A tevékenységekhez folyamatgazdákat jelöltünk ki, a 

folyamatokat leírtuk, folyamatábrán ábrázoltuk és kockázatelemzést készítettünk hozzájuk. 

A kockázatelemzés során a munkafolyamatokat fontosságuktól függően súlyoztuk. Az állandó 

fejlesztés érdekében a folyamatgazdák vezetésével évente átvizsgáljuk a folyamatokat és a szükséges 

beavatkozásokat, javításokat megtesszük. Az ellenőrzés során áttekintjük a könyvtár működését és 
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szükség szerint új folyamatokat építünk be a teljes adminisztráció elkészítésével együtt. 

Az elkészült folyamatábrákat egységes formába öntöttük, és elkészítettük a 

folyamatszabályozás szabályait. Az egyes folyamatoknál vizsgált kockázatelemzés és szolgáltatási 

előírások alapján igyekeztünk nyomon követni, javítani folyamatainkat. A hibalehetőségeket minden 

hétkezdő értekezleten feljegyeztük, elkészítettük a javító intézkedések listáját, melyet a következő évi 

munkatervben figyelembe veszünk. 

 

5.2 Felhasználó centrikus könyvtári szolgáltatások 

Fontos feladat a potenciális partnerek felkutatása, az igények felmérése, a partneri 

elégedettség vizsgálata, a mérési eredmények beépítése a könyvtár tevékenységeibe. Szervezetünk 

számára fontos, hogy tisztában legyen külső és belső partnerei igényeivel és elégedettségével. Ennek 

érdekében különböző témakörökben méréseket végzünk. A szarvasi lakosság körében végeztünk 

kérdőíves felmérést elsősorban azoknál, akik nem látogatják intézményünket. A felnőtt lakosság 

mellett külön célcsoportra szabott kérdésekkel kerestük meg a fiatalokat a település két 

középiskolájában. A megkérdezettek véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait 

fejleszteni a jövőben olyan irányban, amivel a használók igényeihez igazodunk. 

A könyvtárhasználókat érintő szabályzatok minden látogató számára hozzáférhetőek a Városi 

Könyvtár Olvasószolgálatában kihelyezett irattartóban és megtekinthetőek elektronikusan a Könyvtár 

honlapján. Ezek a következők: 

- A szarvasi Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata 

- A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata 

- Könyvtárhasználati szabályzat 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Térítéses szolgáltatásaink díja 

- Dohányzással kapcsolatos előírások 

- Tűzvédelmi szabályzat 

- Adatvédelmi szabályzat 

 

Könyvtárunk elérhetősége több formában biztosított: heti 47 óra nyitvatartással áll a látogatók 

rendelkezésére a hét 6 napján. A közvetlen elérés mellett biztosított a távoli elérés lehetősége is 

(Honlap - http://www.konyvtar-szarvas.hu; Szarvasi Digitális Könyvtár - 

http://jadox.szarvas.monguz.hu; Online katalógus - http://opac3.szarvas.monguz.hu/) ; a rászorulók 

igénybe vehetik Házhoz a könyvet szolgáltatásunkat; jelen van könyvtárunk a közösségi médiában is; 

3 Könyv-pontunk működik a városban. 

Panaszkezelés: Szabályzatunk célja, hogy a szarvasi Városi Könyvtár, mint nyilvános 

könyvtár a könyvtári funkciónak, minőségbiztosítási elveinek megfelelően biztosítsa a használói 

http://www.konyvtar-szarvas.hu/
http://jadox.szarvas.monguz.hu/
http://opac3.szarvas.monguz.hu/
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visszajelzéseket. A hivatalos és nem hivatalos panasz esetén a panaszkezelések tapasztalatait a 

munkaértekezletek során értékeli a munkaközösség, a szervezet ennek figyelembe vételével javítja 

munkafolyamatait, szolgáltatásait. A panaszt fogadó könyvtáros minden esetben köteles A 

panaszhelyzet-kezelés alapelvei (megelőzés, észlelés, felkészültség, kompetencia, kompenzáció elve) 

szerint eljárni. A Panaszkezelési szabályzat részét képezi a Panaszfelvételi űrlap, amely minden 

látogató számára hozzáférhető a Könyvtár olvasószolgálatánál, illetve online letölthető a könyvtári 

honlapon. 

 

EREDMÉNY KRITÉRIUMOK 

 

6. kritérium - Ügyfélközpontú eredmények 

6.1. A könyvtárhasználók véleménye 

 

Használói elégedettség mérések 2016. évi tény 2017. évi tény 

A használói elégedettség-mérések száma 6 3 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 
405 196 

 

Fontos feladat a potenciális partnerek felkutatása, az igények felmérése, a partneri 

elégedettség vizsgálata, a mérési eredmények beépítése a könyvtár tevékenységeibe. Szervezetünk 

számára lényeges, hogy tisztában legyen külső és belső partnerei igényeivel és elégedettségével. 

Ennek érdekében különböző témakörökben méréseket végzünk. 2014-ben és 2016-ban a használók 

igényeinek, szokásainak, elégedettségének kérdőíves mérését végeztük el a Könyvtár felnőtt 

részlegében. A kérdőív eredményei alapján az alábbi következtetéseket vontuk le a partnerazonosítás 

tekintetében: 

Legtöbb látogató a felsoroltaknak megfelelően az aktív dolgozók és tanulók korosztályából 

jelent meg. Munkaviszonyt tekintve a főállású alkalmazott volt nagyobb arányban a nappali tagozatos 

tanuló és a nyugdíjasok mellett. A válaszadóink többsége alkalomszerűen (42%) és havonta egyszer 

látogatja könyvtárunkat. A hetente és hetente többször látogató a folyóirat olvasás és reprográfiai 

szolgáltatások igénybevétele miatt fordult elő. Ezt igazolja alább a szolgáltatások igénybevételének 

mérése. 

A felsorolt szolgáltatások mindegyike kapott jelölést, tehát a válaszadók ismerik, igénybe 

veszik szolgáltatásainkat. A napi szinten igénybe vett szolgáltatások a kölcsönzés, fénymásolás, 

napilapok helyben használata, fénymásolás, nyomtatás, internetezés, szkennelés. A felsorolt további 

szolgáltatások kihasználtsága megfelel az általunk alkotott véleménnyel. Nincs igény zenehallgatásra. 
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Munkatársaink vagyis személyi tényezők értékelése: szakmai felkészültség, segítőkészség, 

gyorsaság, pontosság, egyéni igények figyelembevétele, panaszkezelés módja szempontoknál 90%-

os arányban kaptuk a nagyon elégedett válaszokat. 

A könyvtári állomány összetételével, naprakészségével a legtöbben elégedettek. Az állomány 

kereshetőségével, a polcokon való renddel és a kölcsönzés időtartamával nagyon elégedettek, az 

áttekinthetőség még javításokra vár. Friss irodalommal történő gyarapítás kevésbé észrevehető az 

állomány zsúfolt elhelyezkedése miatt. A megszabott kölcsönzési idő megfelelő. 

A tárgyi tényezők közé soroltuk a számítógépeinket, ezek mennyiségével, minőségével 

kapcsolatban a legtöbben nem érintettek. A könyvtár belső tereivel, berendezésével, az útbaigazító 

táblákkal, megközelíthetőséggel a többség elégedett. A legtöbb válaszban negatív megítélést kapott a 

könyvtár külső állapota. Elégedetlenségre adnak okot a megközelíthetőség és a terek elrendezése pl. a 

polcrendszerek sűrű elhelyezése, áttekinthetőség, zsúfoltság. 

A könyvtár honlapját a válaszadóink 92%-a ismeri és elégedettségüket fejezték ki. Online 

katalógusunkat és a Szarvasi Digitális Könyvtárat kitöltőink kb. 50 % elégedetten használja. 

Könyvtárunk a Facebookon is elérhető, a válaszadók 65% pozitívnak értékelt. 

A könyvtári állomány tekintetében a válaszadók szerint a szépirodalmi, ismeretterjesztő-, 

idegennyelvű-, és gyermekkönyveket kell elsősorban fejleszteni. 

A legtöbb embernek a könyvtárban tett látogatása során értesül a nálunk történő 

eseményekről, változásokról. Eseményeink reklámozása terén következő helyen az interneten való 

közzététel végzett.   

Nyitott kérdésben vártuk a könyvtárhasználók véleményét, javaslatát a könyvtárral 

kapcsolatban. Az itt leírt válaszok alapján a könyvtárról kialakult kép pozitív, sokan kiemelték a 

munkatársak segítőkészségét, kedvességét. 

A negatív véleményeket (külső állapot, belső terek zsúfoltsága) megvizsgáltuk és 2017-ben 

új bútorokat tudtunk beszerezni, és ezáltal megtörténhetett az olvasói terek átalakítása a stratégiai 

tervünknek megfelelően: “Az olvasó kényelmét szolgáló olvasói terek kialakítása tanuláshoz, 

olvasgatáshoz, kényelmes időeltöltéshez. Rendezvények esetére is biztosítjuk a fenti feltételeket az 

előadásokba be nem kapcsolódó olvasók számára”. 

A bútorcsere arra is alkalmat adott, hogy meglévő helyiségeink funkcióját átgondoljuk. 

Kialakításra került egy raktárhelyiség, ahol elhelyezhettük a ritkábban kölcsönzött 

dokumentumokat, átadva a helyet a szabadpolcos térben a friss irodalomnak, így az egyes 

gyűjtemények jobb kiemelést, nagyobb átláthatóságot kaptak. 

A térítéses szolgáltatások díjaival 80%-osan voltak elégedettek, erre vonatkozólag összehasonlító 

méréseket végeztünk a település hasonló szolgáltatóival, és arra a megállapításra jutottunk, hogy 

változtatni kell néhány szolgáltatásunk díjszabásán (pl. laminálás, színes nyomtatás).  
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További méréseink voltak 2017-ig: 

 

- Online kérdőív a Könyvtár online szolgáltatásairól (2016)  

 

A felmérés célja az online szolgáltatásaink ismertségének, használatának feltérképezése volt, 

illetve hogy milyen további fejlesztések szükségesek ezen felületeink szélesebb körben való 

használtságához. A válaszokból kiderül, hogy kevesen ismerik az online felületeinket. Ahogy az egyik 

kitöltő is írja: “Talán jobban kellene terjeszteni ezeket az elérhetőségeket, mert sokan szerintem nem is 

ismerik ezeket a felületeket.” 

A jövőben szükséges ezeknek a csatornáknak a megismertetése, használatukat elsajátító 

előadások szervezése. Hiszen ezek a szolgáltatásaink elsősorban a használók tájékoztatását, 

helytörténeti ismeretek megszerzését, a fiatalok kreativitásának bemutatását könnyítik meg.  

 

- A Könyvtár 60 éves évfordulóján tartott szakmai nap elégedettségmérése (2015) 

 

A rendezvényen 68 fő vett részt. A meghívott vendégek között voltak a város vezetői és régi 

kollégák, a média képviselői, akikhez a kérdőívet nem jutattuk el. A szakmából résztvevők számára 

küldtünk ki kérdőívet e-mail-ben. Negatív élményről nem kaptunk visszajelzést, várakozásunkat 

felülmúlva sok pozitív válasz érkezett szervezésünkkel, vendéglátással, hangulattal és szakmaisággal 

kapcsolatban. Megkérdezettek véleménye alapján szívesen jönnek erre a helyszínre a későbbiekben is. 

Igen sok javaslatot kaptunk az érdeklődésre számot tartó témákra. 

 

-  2016. évi szarvasi Országos Könyvtári Napok látogatói körében végzett elégedettségmérés 

 

Könyvtárunk évek óta rendszeresen kapcsolódik az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozathoz. Igyekszünk az országos témákhoz igazodni saját rendezvényeinkkel, illetve 

figyelembe venni a helyi igényeket is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a rendezvényeink résztvevői 

honnan értesülnek programjainkról, megfelelőnek tartják-e a szervezést, a programok színvonalát, 

milyen témákat javasolnának. A programokról való tájékoztatási formák közül a direkt marketing 

eszközöknek, vagyis a személyesen kiküldött meghívóinknak van nagyobb a hatása. Az OKN 

rendezvénysorozata 37 új olvasót hozott könyvtárunknak, tehát a későbbi években is érdemes 

különös hangsúlyt fordítanunk az egész hetes programszervezésre a válaszadók igényei alapján. 
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- A 2016. évi III. Könyvtárszakmai Nap elégedettségmérése 

 

A III. Szarvasi Könyvtárszakmai Nap résztvevői Békés megye településeinek könyvtárosaiból 

kerültek ki. Negatív élményről nem kaptunk visszajelzést. Kis számban hiányolták a 

műhelybeszélgetés és konzultáció lehetőségét. A következő program alkalmával egy felvetés alapján 

az előadók időbeosztására és a műhelybeszélgetések lehetőségére nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Pozitív értékeléseket kaptunk a szervezéssel, vendéglátással kapcsolatban, szívesen jönnek erre a 

helyszínre a későbbiekben is. A 2015. évi szakmai napunkon kapott értékelést szem előtt tartva 

szerveztük a programok témáit. Az egybegyűjtött vélemények és tapasztalatok alapján továbbra is 

célunk a Békés megyei könyvtárosok számára szakmai napot szervezni, melyhez kérdőívünk 

eredménye nagy segítséget nyújt. 

 

- Szövegszerkesztési foglalkozás elégedettségmérés-kezdő és haladó szint (2016) 

 

2016. év tavaszán indult először könyvtárunkban szövegszerkesztési ismeretek megszerzésére 

irányuló foglalkozás, amelyet ősszel folytattunk. A foglalkozások helyszíne az  IFI teremben volt, 

ahol 5 számítógép, digitális tábla áll rendelkezésre a képzéshez. Az elégedettségi kérdőívben 

kérdéseket tettünk fel a foglalkozás szervezéséről, a képzés helyszínéről, az oktatóról, a képzésről, 

illetve véleményeket, észrevételeket vártunk a további képzésekhez. Többségében pozitív 

visszajelzéseket kaptunk minden témánál. Kisebb elégedettségi szintet kaptunk a foglalkozások 

létszámával (8 és 9 fős csoportok); a tárgyi felszereltséggel, a terem berendezését illetően; a tudás 

ellenőrzésének mennyiségével, a képzési napok időpontjával kapcsolatban. (A terem alaprajza, 

berendezése nem ideális oktatási célra, néhány tanulót nehezen lehet megközelíteni segítségnyújtás 

céljából, illetve a nagy létszám miatt a feladatellenőrzés több időt vett igénybe.) 

Javaslatként olvashattuk további gépek beszerzését a kérdőíveken. A számítógéppark 

bővítése 2018-ban meg is valósult, egy sikeres pályázat - a Digitális Jólét Program Pont kialakítása 

- következtében. A jövőben több időt kell hagyni a gyakorlásra, több mintafeladatot kell készíteni. 

A következő évre is igény van a szövegszerkesztési ismereteket célzó foglalkozásokra, az eddig 

megszerzett tudás mélyítésére, további ismeretek szerzésére irányulóan, illetve Excel ismeretek 

elsajátítására vonatkozó képzésre. A képzések időpontját a könyvtár határozta meg – hétfő 10-12 

óráig, és kedden 14-16 óráig. Ezeken a napokon tudjuk használni az oktatótermet, illetve nem ütközik 

egyéb könyvtári programokkal. Ebben a témában érdemes lenne egy felmérést végezni, hogy melyik 

nap és időpont lenne a többségnek alkalmas. 
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- Internethasználói foglalkozások elégedettségmérése (2013, 2014, 2015, 2017) 

 

Az internethasználói foglalkozások több éve sikeresen zajlanak. A foglalkozások tematikáját, 

gyakoriságát mindig a résztvevők igényei alapján alakítjuk ki, figyelembe véve az online 

információszerzés változásait. Az évek alatt két helyszínen valósultak meg az órák. 2015-ig az olvasói 

térben elhelyezett 8 db olvasói számítógép adott helyett a foglalkozásoknak, amely nem volt ideális 

sem a résztvevők számára, sem a könyvtárba látogató olvasó számára. 2016 óta egy elkülönített 

teremben - az IFI teremben - folytathattuk a foglalkozásokat, amely már ideálisabb körülményeket 

adott. A létszám tekintetében nem tudtunk bővíteni, de ez nem is volt annyira cél, hiszen a 

kiscsoportos foglalkozás jóval célravezetőbb ebben a témában. A résztvevők igénye elsősorban a 

folytatásra, a rendszeres találkozásokra irányultak, ezért 2013-ban a foglalkozások résztvevőiből 

kialakult egy klub, amely egész évben havi rendszerességgel tart összejöveteleket. 

A sikeres pályázatoknak köszönhetően több korszerű IKT eszközt is be tudtunk szerezni (e-

book, laptop, tablet, nyomtató), amelynek használatát is elsajátíthatják a foglalkozásokon. 

 

- Folyóirat-használati felmérés (2016) 

 

A felmérést a Könyvtár felnőtt részlegében végeztük el. A folyóiratok kihasználtságáról 

akartunk képet kapni, illetve hogy milyen témájú újságok érdeklik leginkább használóinkat.  

Elemeztük a kérdőíveket, és az eredményeket figyelembe véve terveztük a jövő évi folyóirat-

rendeléseket. Ennek hatására 5 folyóiratot lemondtunk, ugyanakkor mivel elindult az Ifjúsági 

Klub, számukra rendeltünk egy folyóiratot. 

 

- Lakossági igényfelmérés felnőtteknél és középiskolásoknál (2017) 

 

A szarvasi lakosság körében végeztünk kérdőíves felmérést elsősorban azoknál, akik nem 

látogatják intézményünket. Arról alkothattunk képet, milyen ismereteik vannak a könyvtár 

szolgáltatásairól, ezek közül mit vennének igénybe szívesen. Segítséget jelentett a felmérés abban is, 

hogyan tudunk közelebb kerülni új, lehetséges könyvtárhasználókhoz. A felnőtt lakosság mellett 

külön célcsoportra szabott kérdésekkel kerestük meg a fiatalokat a település két középiskolájában. A 

megkérdezettek véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni a jövőben 

olyan irányban, amivel a használók igényeihez igazodunk. 

A vizsgálat legfontosabb eredményei, következtetései: 

Felnőtt lakosság felmérése 

A Könyvtár 2005-ben a városközpontból a jelenlegi, kevéssé ismert helyre került, ami nehezen 

tudatosult a városi lakosság körében. 2009-től minden lehetőséget megragadva népszerűsítettük a 

könyvtár szolgáltatásait. A rendszeres médianyilvánosság eredményesnek bizonyult, a 



 

30 

 

megkérdezettek 93%-a tudja, hol található a Városi Könyvtár. 

Legtöbben szolgáltatásaink közül a kölcsönzést, olvasóterem használatát, folyóiratolvasást, 

internethasználatot, fénymásolást ismerik. Gyermekkönyvtári szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről, 

eTanácsadó szolgáltatásunkról kevesebben hallottak. Ezek közül igénybe vennék a következőket: 

kölcsönzés, fénymásolás, folyóiratolvasás. 

Még mindig nem jutnak el a könyvtár hírei minden szarvasihoz. A legtöbben a helyi sajtóból és az 

internetről értesülnek a helyi programokról, így a rendezvények plakáthirdetéseire kevesebb erőforrást 

kell fordítanunk, előtérbe kerülhetnek az elektronikus hirdetések (Facebook, Hírlevél). 

Az ideális könyvtár alatt legtöbben egy hangulatos, barátságos környezetű helyet értenek, ahol az új 

könyvekhez gyorsan hozzáférhetnek, ahol szolgálatkész, jól képzett könyvtárosok dolgoznak. Az 

izgalmas hely megjelölése csupán 1%. Szolgáltatásaink népszerűsítésekor sokkal inkább kell azt 

sugallnunk, hogy a könyvtár mozgalmas közösségi programok helyszíne is. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk szolgáltatásaink megismertetésére, népszerűsítésére elsősorban 

elektronikus felületeken. 

 Ifjúsági korosztály felmérése 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Székely Mihály Szakképző Intézmény tanulói potenciális 

célcsoportunk lehetnek. Összesen 90 középiskolás fiatal töltött ki kérdőívet. Az Iskolai Közösségi 

Szolgálat teljesítését is elképzelhetőnek tartják intézményünkben, elsősorban a gyermekkönyvtári 

rendezvények lebonyolításában, ifjúsági honlapunk tartalmi szerkesztésében segítenének szívesen. 

Szerintük a vonzó könyvtár olyan hely, ahol van ingyen wifi és az új könyvekhez gyorsan 

hozzáférhetnek. Kedvelt szabadidős tevékenységeik között legtöbben a zenehallgatást, a barátokkal 

töltött időt és az olvasást jelölték meg. Többen a könyvtár IFI közösségi helyén is elképzelhetőnek 

tartják a zenehallgatás, barátokkal való beszélgetés, kortársakkal való ismerkedés lehetőségét. 

A fiatalok véleményekre támaszkodva kezdeményeztünk egy középiskolás fiataloknak szóló 

olvasóklubot a biblioterápia módszereit alkalmazó, pedagógus végzettségű könyvtáros vezetésével. 

Ehhez mindkét intézményben felvesszük a kapcsolatot a humán munkaközösség-vezetőkkel.  

 

2017/2018-as tanévben a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban elindult az olvasóklub a 

könyvtár vezetőjének irányításával, a klub havi 1 alkalommal, 8 fő részvételével működik. A 

könyvtárhoz közeli iskola tanulóinak figyelmét az útjukba eső megállítótábla felállításával hívjuk 

fel a könyvtár szolgáltatásaira, az IFI közösségi helyre. 

 

- Elégedettségmérés a kisgyermekes könyvtárhasználók körében és igényfelmérés a felnőtt 

könyvtárhasználók körében (2018) 

 

Az elégedettségi felmérés eredményeiből levont következtetés: Válaszadóink gyermekes 

anyukák, akik kisgyermekeikkel látogatnak hozzánk. A megkérdezetteknek csak 16 százaléka nem 
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regisztrált tagja a Városi Könyvtárnak,  a legtöbben kétgyermekes család tagjai. Szinte azonos 

százalékban használója az anyuka és a kisgyermek is a könyvtárnak. Kérdéseink a Törpi Könyvkuckó  

gyermekfoglalkozás ismertségére, és   használóinak véleményére is kíváncsi volt. A kitöltők több 

mint fele ismeri ezt a lehetőséget, és meg is van elégedve a foglalkozás időpontjával. Az itt tanult 

mondókák elnyerték az anyukák tetszését, de többféle kézműves technikát is szívesen 

megismernének. 

A szülők nyilatkozata alapján a legtöbb gyerek hetente, illetve havonta látogatja a könyvtárat. Ezt 

nagyon befolyásolja a gyermekkönyvtár jelenlegi elhelyezése, mert a kisebb gyermekek csak szülővel 

tudnak ide eljönni. Elégedettek a könyvválasztékkal, így a gyermekneveléssel, és fejlesztéssel 

kapcsolatos  szakkönyvekkel is. A könyvek elhelyezése is áttekinthető számukra. 

Programjaink népszerűsítése még fejlesztésre szorul, mert a megkérdezettek 35 százaléka nem 

ismeri Origami klubunk működését, és ugyanennyien nem tudják, hogy milyen sokféle társasjáték 

várja a gyermekeket könyvtárunkban.  Feladataink közé tartozik a folyóirat kínálatra való figyelem 

felhívás, és rendezvényeink szélesebb körű propagálása. 

 

A felnőtt könyvtárhasználók igényfelmérésenek eredményei: A legtöbben havi, kétheti 

gyakorisággal látogatják könyvtárunkat. Ez adódhat abból, hogy a könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, 

a folyóiratoké 2 hét. Viszont elég magas százalékban (39%) csak kéthavonta vagy ennél ritkábban 

jutnak el hozzánk. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan jutnak el Könyvtárunkba, milyen közlekedési eszközt választanak 

a legtöbben. Az eredmények igazolják, hogy valóban kerékpárosbarát település vagyunk, hiszen a 

válaszadók 48%-a kerékpárral közlekedik. A helyi buszjáratot nagyon kevesen, csak 3% választja, 

pedig épületünk mellett van a buszmegálló. 

Szolgáltatásainkat ismerik a látogatók, és igénybe is veszik, legtöbben a kölcsönzést, reprográfiai 

szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, folyóiratainkat, olvasótermünket és a könyvtárosok 

tájékoztatását ismerik és veszik igénybe. A kevesebb százalékot kapott szolgáltatásainkat kell 

megvizsgálni, jobban kommunikálni a lakosság felé (zenehallgatás, hangoskönyv kölcsönzés, Házhoz 

a könyvet, eTanácsadás, számítógépes adatbázis használata, helytörténeti részleg használata, 

közhasznú információk) 

Online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban – Szarvasi Digitális Könyvtár, Online katalógus, 

Honlap – kevés pozitív választ kaptunk. Digitális könyvtárunkat 22%, az online katalógust 26% 

használja otthonról. Ezen szolgáltatásaink népszerűsítésére már készültek tervek, ebben az évben 

kerülnek megvalósításra. Honlapunk ismertsége a legnagyobb, az itt elhelyezett információk nagyobb 

arányban jutnak el a célcsoporthoz. 

A vélemények szerint az ideális könyvtárban az új könyvekhez gyorsan hozzáférhetnek, 

szolgálatkész, jól képzett könyvtárosok dolgoznak, hangulatos, barátságos a környezet és az 

érdeklődési körhöz szükséges információkat megtalálják. A válaszok aránya hasonló a két évvel 
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ezelőtti igényfelméréshez, ezért továbbra is feladatunk a könyvtár népszerűsítése mint közösségi 

programok helyszíne. 

Igényfelmérésként a rendezvényekről is kérdeztük látogatóinkat, a jelenlegi és tervezett 

rendezvénytípusaink felsorolásával. Meglepő módon legnagyobb százalékban (22%) a családi 

rendezvény nyert, amely nem a leggyakoribb rendezvénytípus nálunk, de éppen ezért érdemes a 

jövőben ilyen témákban is gondolkodni. Továbbra is népszerűek az író-olvasó találkozók és az 

„Úton” című rendezvénysorozatunk, de nagy százalékban érdeklődnének ismeretterjesztő előadások 

iránt is. A terveink között szereplő Keresztrejtvényfejtő Klub és Olvasókör gyér érdeklődést mutat, 

ezek megvalósítását felül kell bírálni. 

A városban számos médiafelület található, ahol a lakosság információkat kaphat a település híreiről. 

Ezek közül a válaszadók a Facebook közösségi oldalt, a weboldalakat és az ismerősöktől szerzett 

ismereteket részesítik előnyben. Így továbbra is az elektronikus hirdetési felületeinket kell erősíteni 

és törekedni a személyes, célzott meghívók küldésére. 

 

6.2. A könyvtár működési mutatói alapján való értékelés 

A könyvtárhasználók igényeihez igazítjuk szolgáltatásainkat: a dokumentumbeszerzésnél 

figyelembe vesszük az olvasóink javaslatát; programjaink, rendezvényeink kialakításánál 

megvizsgáljuk az előző években megtartott sikeres programjainkat, az olvasók szóbeli visszajelzései 

és a felmérések eredményei alapján (lásd Könyvtárszakmai Nap elégedettségmérése, Országos 

Könyvtári Napok látogatói körében végzett elégedettségmérés) tervezzük meg azokat. A 

rendezvények lezajlása után a hétkezdő munkaértekezleteken és a havi értekezleteken közösen 

értékeljük a program sikerességét, feltárjuk az esetleges hibákat, problémákat, panaszokat és a 

jövőben odafigyelünk ezekre. 

Az egyenlő bánásmód tekintetében intézményünk törekszik olyan szolgáltatások nyújtására, 

amely a hátrányos helyzetűek szempontjait is figyelembe veszi.  

Pályázat keretében lehetőségünk nyílt a látássérült személyek részére számítógépet, JAWS for 

Windows Professional képernyőolvasó programot, MAGic Professional képernyőnagyító programot, 

Basic-D Braille-nyomtatót, Braille billentyűzetet vásárolni. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vak 

emberek és a gyengénlátók információhoz való jutását, a számítógépen való tájékozódását, az Internet 

használatát. Az eszközök használatához, a célcsoport bevonásához segítséget kértünk a Vakok és 

Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületétől. Ezen eszközöket és használatukat több előadás 

alkalmával is bemutattuk a város lakosságának. Könyvtárunk az ezt megelőző időszakban is segítette 

a gyengénlátók szépirodalmi művekhez jutását Öregbetűs könyvek és hangoskönyvek (2017-ben 

összesen 189 db hangoskönyv volt az állományunkban) vásárlásával és kölcsönzésével.  

Házhoz a könyvet! szolgáltatásunk azoknak az idős vagy tartósan beteg, ágyhoz kötött - 

mozgásképtelen, Szarvas belterületén élő, olvasóknak szól, akik fizikai állapotuk miatt személyesen 
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nem tudnak eljönni a könyvtárba olvasnivalóért, de nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről. 

Így ők is hozzájuthatnak azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amire szükségük van, a 

könyvtár állományában rendelkezésre álló dokumentumok közül.  

A kulturális sokszínűség szempontjából kiemelendő Könyvtárunk szlovák nyelvű 

dokumentumgyűjteménye. A Békés Megyei Könyvtár évente frissülő letéti állományát tesszük 

elérhetővé a helyi szlovák nemzetiségű látogatók számára. Az állomány elkülönül mind a felnőtt, 

mind a gyermek részlegben. A szlovák nyelvű dokumentumokat folyamatosan gyarapítjuk 2017. 

évben 992 db dokumentum volt a gyűjteményben. Szoros kapcsolatot tartva a Szlovák Általános 

Iskola, Óvoda és Diákotthonnal és a Szarvasi Szlovákok Kulturális Körével. Több programunk szólt a 

szarvasi szlováknak, pl. a szarvasi tót ételekről, a szlovák nyelvről, a  szarvasi tótok kincseiről. 

A másik sikeres projektünk a “Megszelídülő világ – Kultúrák közelítése a könyvtárban”címet 

viselő program, amelyben olyan beszélgetésekre is alkalmat adó könyvtári órák kaptak helyet, 

elsősorban tanulási nehézséggel küzdő roma és nem roma vegyes tanulócsoportok számára, melyek a 

cigány nyelv használata mellett az esélyegyenlőség megteremtésével is foglalkoztak. 

 

A könyvtár nyitva tartása - összehasonlítva más könyvtárakkal - hosszú, heti 47 óra, éves 

szinten 308 óra. A fenntartó és az olvasói igények miatt a nyári időszakban sem tartunk zárva. Egész 

évben várjuk a látogatókat minden szolgáltatásunkkal. 

 

Szolgáltatásainkról, programjainkról több felületen is informálódhatnak az érdeklődök. A 

könyvtárosok tájékoztatása, segítőkészsége a leghatékonyabb, legcélravezetőbb a visszajelzések 

szerint. A könyvtár előterében elhelyezett táblán rendszeresen cseréljük a programjainkról, új 

szolgáltatásainkról szóló hirdetéseket, és elhelyezzünk elvihető szóróanyagokat is. A könyvtár előtt 

elhelyezett beachflag és megállító tábla hivatott a figyelemfelkeltésre. A város több pontján, 

intézményekben, iskolákban, boltok kirakataiban is elhelyezzük plakátjainkat, szóróanyagainkat. A 

város 2 pontján útbaigazító tábla segíti a hozzánk való eljutást. A városban több médiafelület is 

elérhető a lakosságnak (helyi rádió, tv, 2 újság), ezeket is igénybe vesszük marketingtevékenységünk 

során. Naponta frissülő honlapunkon, Facebook oldalunkon közzétesszük a rólunk szóló híreket. A 

felmérések alkalmával a válaszadók a Facebook közösségi oldalt, a weboldalt és a könyvtárosoktól 

szerzett ismereteket részesítik előnyben. Így továbbra is az elektronikus hirdetési felületeinket kell 

erősíteni és törekedni a személyes, célzott meghívók küldésére. 

 

A könyvtár statisztikai adatain alapuló teljesítménymutatóit összehasonlítottuk 8 másik közel 

hasonló nagyságrendű település 2015-ös adataival. A minőségi célok kitűzésekor különös gondot 

kell fordítani a 14 éven aluli lakosság szélesebb körű bevonására. Az éves beszerzések nagyságát 

növelni kellene, így elérhetőbb lenne, hogy a könyvtárhasználatok száma is növekedjen. A könyvtár 

kedvezőtlen elhelyezkedése befolyásolja az alacsonyabb mutatókat. 



 

34 

 

 

A 2016-os szakértői vizsgálat eredménye: 

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár nem a város központi 

részében található, nem könyvtári célra épült épületben látja el a könyvtári szolgáltatást.  Hiányoznak 

a városon belül a könyvtár „megtalálását” segítő eligazító táblák.  

Az épületbe való bejutás akadálymentesített, az épületen belüli közlekedés a mozgáskorlátozottak 

számára nem megoldott.   

A könyvtár belső tereinek bútorzata nem egységes, a polcok közötti távolság kicsi, a pocok nem 

áttekinthetők.  A 2016-os használói elégedettségmérés olvasói megfogalmazása alapján is „kicsi, szűk 

belsőtér, zsúfoltság” jellemzi a belső tereket.  

A könyvtár honlapja http://www.konyvtar-szarvas.hu informatív, a könyvtár fontosnak tartja a 

könyvtárhasználók naprakész, hiteles tájékoztatását.  A honlapon az információkat még a 

felhasználóképzési információkkal is érdemes kibővíteni. 

A weboldalon a hasznos oldalak menüben ki lehetne egészíteni az együttműködő partneri listát a 

településen működő kulturális, köznevelési, civil szervezeti partnerek neveivel, elérhetőségeivel.  

 

Hatása: 

A könyvtár szolgáltatói tereiben 3 klímaberendezést szereltettünk fel; az olvasóterem sötétebb 

területeit megvilágítandó, új világítótesteket iktattunk be, amivel az olvasók és a tájékoztató 

könyvtárosok keresési feltételeit javítottuk. A gyermekkönyvtár világításkorszerűsítése is megvalósult 

saját erőforrásból. 

Könyvtárunk megvásárolt 13 db egyenként 25 fm férőhelyű könyvespolcot, melyet a szabadpolcos 

olvasói térben helyezünk el. A beszerzés lehetőséget nyújt az olvasói tér átszervezésére, az ott 

található dokumentumállomány szabályosabb elrendezésére, egyúttal a polcok akadálymentesebb 

megközelíthetőségét is lehetővé teszi. A könyvtárban végrehajtott előző évi szakfelügyeleti helyszíni 

vizsgálat által kimondott egyik hiányosságunkat is pótolni tudtuk a szolgáltatói terünk megújításával. 

Kihelyezésre került a város két forgalmas pontján útbaigazást segítő tájékoztató tábla a Könyvtár 

felé. 

A szakértői vizsgálat hatására kiegészítettük weboldalunkat az Internet foglalkozás almenüvel, ahol 

tájékozódni lehet az aktuálisan folyó foglalkozásokról, bővítettük együttműködő partnereink listáját 

is. 

 

Kialakítottuk Panaszkezelési Szabályzatunkat, amelyben lefektettük a panaszok írásban 

történő kezelésének módját. Írásos panaszt eddig nem kaptunk, a szóbeli panaszokat kezeljük és a 

hétkezdő értekezleteken esetmegbeszélést tartunk. A használókkal való eredményes panaszkezelés 

érdekében konfliktuskezelő tréningen vettünk részt (3 alkalommal 7 fő).  
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7. kritérium - Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 

7.1. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága az értékelések alapján 

  

A munkatársi elégedettségmérés eredménye szerint minden munkatárs bízik abban, hogy a jövőben a 

könyvtár új épületben, önálló intézményként működhet. Stratégiánk közös megalkotásakor mindenki 

egyéni véleményével tette hozzá véleményét a jövőkép megfogalmazásához. Megbeszéléseink 

feljegyzései több helyen rögzítettek munkatársi visszajelzést arról, hogy büszkék a könyvtár 

eredményeire, pozitívan érint mindenkit egy-egy elismerő olvasói vélemény.  

 

Az összehasonlítás alapján képet kaphattunk arról, hogy az elmúlt 2 év minőségirányítási folyamatai, 

törekvései milyen hatással voltak a Városi Könyvtár szervezeti kultúrájára. Még mindig fontos az 

együttműködés készsége és az empátia. Megjelenik a nyelvtudás igénye. Fontosnak tarja mindenki, 

hogy figyelembe vegyék a véleményét és világosan meghatározott feladatot kapjon. A könyvtár 

működésével kapcsolatos dokumentumokat még mindig nem használja egységesen a munkája során 

mindenki. Nagyobb a munkatársi összetartás, odafigyelés, de a konfliktuskerülés még mindig 

jellemző. Több információt igényelne mindenki a fenntartó elvárásairól, a továbbképzési 

lehetőségekről. 

A könyvtár vezetése számára fontos a munkatársak véleményének megismerése. A hétkezdő 

értekezletek és a havi értekezletek adnak módot a közös eszmecserére, ötletelésre.  

Jól átgondolt csapatmunka jellemző, melyben minden munkatárs részt vesz.   

A vezető szakmai teameket alakított ki, ahol személyesen folytat egyeztetéseket a konkrét 

feladatokkal, felelősségi körök meghatározásával kapcsolatban. Kis létszámú szervezet lévén, minden 

könyvtáros több csoportban is feladatot kap, a munkatársak bevonása a tervezésbe, megvalósításba a 

kompetenciákhoz igazítottan teljes körű (rendezvények szervezése, marketingfeladatok, 

használóképzés, pályázatírás). Minden munkatárs tagja valamilyen munkacsoportnak (Informatikai 

csoport, MIT, Kommunikációs team, Gyermek-és ifjúsági szolgáltatások, Régi Gyűjtemény). A 

rendszeresen összejövő munkacsoport megbeszélésekről feljegyzés készült, amit minden munkatárs 

megtekinthet. 

 

Egyes munkatársunk önálló kezdeményezései mentén már hagyománnyal bíró könyvtári 

szolgáltatások honosodtak meg könyvtárunkban, melyek népszerűek a használók körében. (Internet 

klub; tematikus olvasótáborok; Könyvtári éjszaka). 

 

A megbeszélések közötti időszakban a sürgős, fontos feladatokról a Google Csoporton keresztül, e-

mail formájában kap tájékoztatást mindenki. Folyamatosan vizsgáljuk aktualizáljuk a Google 

Naptárban a könyvtár programjait, határidős feladatait. A vezető irodájának ajtaja mindig nyitva áll a 

munkatársaknak, és mindig időt szán az egyéni vagy csoportos megbeszélésekre. 
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A munkatársak közötti párbeszéd megfelelő, könyvtárunk egy telephelyen működik, egy épületben 

tartózkodik minden munkatárs. A napi kommunikáció személyesen, közvetlen módon zajlik, az 

olvasószolgálatban elhelyezett üzenőfal szolgál a közvetett kommunikációra. Információhiányból 

adódó hibák előfordulnak, a munkatársak a váltáskor nem minden könyvtárat érintő információt 

adnak át egymásnak. 

 

A szervezet társadalmi felelősségvállalása, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon 

létre, tartson fenn a szervezet és a külső belső környezetét alakító társadalmi tényezők között. A 

vezető folyamatos párbeszédre törekszik a döntéshozókkal és a könyvtár partnereivel. A vezető 

törekszik a könyvtár szolgáltatásainak elismertségére, rendszeres médiaszereplést biztosít a könyvtár 

számára, civil szervezetekkel, intézményekkel alakít kapcsolatokat Folyamatos a kapcsolat a 

fenntartóval, havonta részt vesz a vezető a bizottsági és képviselő-testületi üléseken, a városi 

egyeztető fórumokon, fókusz csoportokban, pályázati egyeztetéseken.  

A munkatársi teljesítményértékelés során a vezető értékelése is megtörtént a munkatársak 

részéről immár 2 alkalommal. Az értékelés eredménye:  A szervezeti egység működésének színvonala 

maximális pontot kapott, kivéve a gazdálkodás tervezése, irattározás és a belső szabályzatok 

naprakész vezetése (asszisztensi és gazdaságvezetői szakember hiánya). Fejlesztendő terület: 

munkavégzés szervezése, vezetőre háruló pénzügyi, és adminisztrációs feladatokhoz szükséges 

kompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelési ismeretek. Több idő az olvasói térben, a munkatársak 

között. Ellenőrzési terv készítése és követése, egyértelmű feladatátadás, érdekérvényesítés. 

 

Könyvtárunk meghatározta a folyamatokhoz tartozó tevékenységeket, a folyamatokat 

csoportosítottuk. Kiemeltük azokat amelyek a minőségi munkavégzés miatt szabályozni szükséges, 

összesen 17 tevékenység került a Tevékenység leltárba. A tevékenységekhez folyamatgazdákat 

jelöltünk ki, a folyamatokat leírtuk, folyamatábrán ábrázoltuk és kockázatelemzést készítettünk 

hozzájuk. 

A kockázatelemzés során a munkafolyamatokat fontosságuktól függően súlyoztuk. Az elkészült 

folyamatábrákat egységes formába öntöttük és elkészítettük a folyamatszabályozás szabályait. Az 

egyes folyamatoknál vizsgált kockázatelemzés és szolgáltatási előírások alapján igyekeztünk nyomon 

követni, javítani folyamatainkat. A hibalehetőségeket minden hétkezdő értekezleten feljegyezzük, 

elkészítettük a javító intézkedések listáját, melyet a következő évi munkatervben figyelembe veszünk. 

Az állandó fejlesztés érdekében a folyamatgazdák vezetésével évente át kell vizsgálnunk a 

folyamatokat. Az ellenőrzések, a hibák feltárása még nem minden esetben kerül írásos formában. A 

legtöbbször az észrevett azonnal orvosoljuk, nem gyűjtjük és vizsgáljuk meg. Az ellenőrzések 

elmaradnak. 
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A minden évben törvényesen kiosztható 2 % kereset-kiegészítést az alapfeladatok 

elvégzésének minősége szempontjából különböző arányban tervezzük kifizetni a 7 főállású 

szakalkalmazott és 2 technikai dolgozó (összesen 9 fő alkalmazott) között. 

Erkölcsi elismerés lehetősége: közös programok, ünnepek szervezése (évente 1 munkaközösségi 

vacsora; havonta névnapok ünneplése); nyilvánosság és a fenntartó előtti név szerinti kiemelés a 

vezető részéről (évente 1 alkalommal az éves beszámoló során; minden indokolt alkalmat megragadva 

a nyilvánosság előtt); díjra, jutalomra való felterjesztés (2017-ben a gyermekkönyvtárosok 

Vándorbagoly-díjra való felterjesztése). 

 

A szociális kérdések kezelésére a 2015-ben elkészített Esélyegyenlőségi Tervben leírtakban 

találunk útmutatást. 

A Könyvtár jelenleg munkaviszonyban álló munkavállalói közül a nők létszáma 7 fő, 3 fő készül 3 

éven belül nyugdíjba,  8 fő 40 év feletti, a gyermekesek száma 2 fő, 1 fő 40 év feletti és egyetlen 

felnőttből álló háztartásban élő, gyermeket eltartó személy, 1 fő pályakezdő. 3 fő közfoglalkoztatott. 

A vezető odafigyel a különböző hátrányos helyzetű csoportok szociális problémáira. A gyermekesek 

számára rugalmas munkaidőt biztosít; a nyugdíj előtt állóknak biztosítjuk a munkaidő-kedvezményt, 

számítunk tapasztalataikra az utánuk következők mentorálásánál; a pályakezdő munkatársnál 

támogatja a továbbképzéseket; a nyugdíjasokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, részt vesznek 

rendezvényeinket, névnapi összejöveteleinken.  

 

A munkakörülmények folyamatosan javultak az elmúlt 3 évben: Teakonyha fejlesztése, 

légkondicionálók beszerelése, világítás korszerűsítés, saját munkaállomások kialakítása. Fejlesztendő 

területként megemlítendő, hogy a munkatársak informatikai eszközei korszerűsítésre szorulnak. 

 

Továbbképzési tervünk 2008 óta folyamatos, módosításai követik a jogszabályi változásokat. 

A központi támogatás megszűnésével pályázati lehetőségeket használtunk ki, hogy minden munkatárs 

teljesíthesse a 7 éves továbbképzési kötelezettséget. 2012 és 2018 között szerzett akkreditált 

képesítések, továbbképzések a következők szerint alakultak: összesen 9 munkatárs (a 2017-18-ban 

felvett új munkatársak is) szerzett 27 tanúsítványt 18 féle akkreditált képzésen: 

Könyvtári partnerkapcsolatok 60 órás; Minőség-menedzsment a könyvtárban 120 órás képzésen 2 fő; 

OKJ emelt szintű segédkönyvtáros képzés; Digitalizálás a múzeumokban - múzeum informatikai 

tanfolyam 60 órás; Felkészülés a korszerű használóképzésre 60 órás; A helytörténetírás módszerei 60 

órás; A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában 60 órás 

képzésen 2 fő; A könyvtáros mint felnőttoktató 60 órás; Webkettes készségek a mindennapi 

információáramlásban 60 órás képzésen 4 fő; Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi 

önértékelésre 30 órás képzésen 3 fő., Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak 50 órás képzés, Jó 

gyakorlatok fejlesztése és adaptációja a köznevelésben 10 órás képzés 2 fő; Európai Uniós 
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pályázatírás című 30 órás akkreditált tanfolyam, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei 

60 órás; Információbiztonsági szakmérnök 4 féléves posztgraduális képzés, Olvasásösztönzés, 

olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés 60 óra, A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 60 óra, 

Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben 60 óra 2 fő, Könyvtári 

partnerkapcsolatok 30 óra 

 

Belső képzési alkalmakat szervezünk, a munkatársak átadják a megszerzett ismereteket. 

2013-14-ben 11 fő vett részt szakmai továbbképzésen, az ott elsajátított tudást átadták a többi 

munkatársnak. 

2015-ben 2 alkalommal szerveztünk belső képzést az előző évek továbbképzéseiről. 

2016-ban: informatikai és technikai eszközeink használata; problémás látogatókkal szembeni 

problémakezelés (rendőri tájékoztató);  szakmai nap szervezése,  minőségirányítási és 

közösségszervezés a könyvtárban tematikájú előadások 

2017-ben 2 alkalommal - Google-Naptár, Google-Csoportok használatáról; Cselekvő közösségek - 

aktív közösségi szerepvállalás c. projektről 

2018-ban 3 alkalommal - Google-Naptár, Google-Csoportok használatáról; Cselekvő közösségek - 

aktív közösségi szerepvállalás c. projektről; Tájékoztató a Könyvtári Minőségmenedzsment 

műhelynapról. 

 

7.2. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága a szervezet működéséhez kapcsolódó mérések 

alapján 

Nincs hiányzás. A rugalmas munkaidő-beosztást a vezetés megengedi. Betegszabadságon 

2016-2017. évben a munkaügyi nyilvántartás szerint 4 munkatárs volt összesen 59 napot. 

 

A munkaerő-fluktuáció mértéke a szervezetnél két munkatársat érintett: az elmúlt évben két 

szakmailag képzett fiatal munkatárs az intézményhez kerülhetett be a közmunkaprogramból (2 

könyvtárosunk távozásával - felmondás és nyugdíjazás - lehetőség nyílt felvételükre). 

 

Dolgozói elégedettségmérésre 2 alkalommal került sor, 2015-ben és 2017-ben, mindkét 

alkalommal teljes létszámmal részt vett minden könyvtáros, az értékelést közösen elemeztük. 

A 2015-ös méréshez képest új szempontok erősödtek a munka jellegét illetően. Kiemelték többen is a 

jó kommunikációt, a kreativitást, a felelősséget, a jó szervezőképességet, íráskészséget, mint 

szükséges kompetenciákat, jellemzőket. A vezető teret az új ötletek kinyilvánítására,  beépítésére. 

(írói arcképekkel díszített függöny a polc elé, belső udvar virágosítása, könyvkiemelések, stb.) 

Több önálló feladatot kap minden munkatárs, amit teljes körűen, felelősen bonyolít. Többen érzik az 

erkölcsi megbecsülést, a közalkalmazotti léttel járó védettséget, a kiszámíthatóságot. Egyértelműen 

http://ki.oszk.hu/tanfolyamok/konyvtari-partnerkapcsolatok-szervezeti-kultura-szakmai-onismeret
http://ki.oszk.hu/tanfolyamok/konyvtari-partnerkapcsolatok-szervezeti-kultura-szakmai-onismeret
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többen emelték ki a jó munkahelyi légkört. 

Fontosnak tartja mindenki, hogy figyelembe vegyék a véleményét és világosan meghatározott 

feladatot kapjon. 

Növekedett a prioritása a könyvtár érdekében végzett tevékenységeknek, érezhető a jó csapatmunka 

és a könyvtári célokért való közös munkálkodás pozitív hatása. Már a munkatársak fele érzi, hogy 

munkáját elismeri a vezető, de magas az „Általában elismerik” véleményen lévők száma. 

A dolgozók teljesítményét rendszeresen értékelik, ekkor a munkához való hozzáállás a fő szempont a 

munka minősége mellett. Kiemelt szempont az eredményesség, a szorgalom és a szaktudás. Megjelent 

a gyorsaság fontossága is. 

Megváltozott a vezetői értékelésről kialakult kép. Többen látják úgy, hogy mindenkit azonos elvek 

alapján értékel a vezető. 

Egyértelműen javult a vezetői elvárás  kommunikálása: mindenki tudja mit vár el a vezető, 90%-a a 

munkatársaknak tudja, milyen elvek alapján értékel, és úgy gondolja, meghallgatják és figyelembe 

veszik a véleményét. A vezető nyíltan kommunikál, ha elégedetlen, indokol, segítséget ajánl, sokkal 

több esetben enged teret az egyéni kreativitás kiélésének. 

A könyvtár vezetője kiemelten fontosnak tartja a munkatársak szerint a következőket: a folyamatos 

tájékoztatást, a munkahelyi körülmények javítását, innovációt, az emberi kapcsolatok kiépítését, a 

dolgozók véleményének figyelembe vételét, a csapatmunka ösztönzését. 

A könyvtár működésével kapcsolatos dokumentumokat még mindig nem használja egységesen a 

munkája során mindenki. A szabályokat csoportosan beszéljük meg, közösen hozzuk létre a 

dokumentumokat, de mindennapi munkánk során nem tudatosítjuk az abban foglaltakat. Mindemellett 

a munkatársak véleménye egyöntetűen: a könyvtárban a szabályok egyértelműek. 

Nem változott a helyzet a csapatmunkához fűződő érzésekkel kapcsolatban: még mindig van 2 fő, aki 

inkább egyedül szeret dolgozni. Nagyobb figyelmet kell fordítani a bevonásukra. 

Mindenki összhangban van és jól tud együtt dolgozni a munkatársával; segítőkészség jellemző a 

szervezetre. Nagyobb a munkatársi összetartás, odafigyelés, de a konfliktuskerülés még mindig 

jellemző. Az információkat mindenki megkapja, vagy megszerzi: nőtt az önállóság a szervezetben. 

A munkaértekezletek még mindig jelentőséggel bírnak, nőtt az aktivitás, a vezető közlésére 

kevesebben várnak. Megjelent a használata a belső elektronikus kommunikációs portálnak (amitől 

korábban többen idegenkedtek), az üzenőfalnak és a közös tárhelynek. 

Több információt igényelne mindenki a fenntartó elvárásairól, a továbbképzési lehetőségekről. 

Az új épület víziója még mindig erős. 

Az elmúlt években több sikeres pályázatunk volt. A pályázatokat a legtöbb esetben a vezető 

kezdeményezte. Ezen projektekbe bevont munkatársak száma: 3 fő, akik közvetlenül vettek részt 

pályázatok megvalósításában. Az egyes munkafolyamatokat minden munkatárs segíti saját 

kompetenciája szerint (informatika, adminisztrációs munka). A jövőben olyan szemléletet kell 

kialakítani a munkatársak között, amely szerint saját ötleteikhez pályázati forrásokat is megpróbálnak 
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keresni, és azokat önállóbban végigvinni.  

 

Az informatikai ismeretek terén folyamatosan képeznünk kell magunkat. Web2-es készségek 

a mindennapi információáramlásban című 60 órás  akkreditált képzést 4 fő végezte el 2014-ben. 3 fő 

Felkészülés a korszerű használóképzésre c. képzésen vett részt, 1 fő Digitalizálás a múzeumokban. 

Belső képzéseken sajátítjuk el az új ismereteket, a korszerű IKT eszközök használatát. Belső 

képzéseink voltak: 2016-ban 2 alkalommal: Online hosszabbítás/előjegyzés; Picasa3 képszerkesztő 

program alkalmazása, Word és Excel ismeretek az adminisztrációs munkában; Konica Minolta 

nyomtató használatában történő változásokról. 2017-ben 1 alkalommal: Huntékáról Qulto rendszerre 

való átállás változásairól. 2018-ban 1 alkalommal: Google Naptár, Google Csoport 

Kommunikációs technológiák alkalmazására: A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 

gyerekkönyvtári munkában 3 fő; Könyvtári partnerkapcsolatok 2 fő; Angol szaknyelvi ismeretek 

könyvtárosoknak 50 órás képzés 1 fő. 

 

A központi támogatás megszűnésével pályázati lehetőségeket használtunk ki, hogy minden munkatárs 

teljesíthesse a 7 éves továbbképzési kötelezettséget. 2012 és 2018 között 7 fő könyvtáros 27 

tanúsítványt szerzett könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen. 5 fő a könyvtárban szervezett 

ingyenes angol nyelvi tanfolyamon vett részt.  

 

Ahhoz hogy a munkatársak képesek legyenek a használóik ügyeit megfelelően kezelni, igényeikre 

reagálni, hasznosak a konfliktuskezelésre, kommunikáció-fejlesztésre irányuló képzések. Az elmúlt 

években alkalmunk nyílt a használókkal való kapcsolat fejlesztésére vonatkozó képzéseken részt 

venni: Könyvtári partnerkapcsolatok 60 óra (1 fő 2013-ban, 1 fő 2018-ban), A fejlesztő biblioterápia 

alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában 60 óra (1 fő 2013-ban, 1 fő 2014-ben, 1 fő 

2017-ben); A könyvtáros mint felnőttoktató 60 óra (1 fő 2014-ben). Külső partnerkapcsolatok, 

panaszkezelés tréning (1 fő 2017-ben), Marketing témájú könyvtári konferencián való részvétel (1 fő 

2017-ben) Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés 60 óra (1 fő 2018-ban), A 

kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 60 óra (1 fő 2018-ban) 

 

A helyi civil szervezetek, egyesületek életében való részvétel a munkatársak részéről nem 

nagy arányú. Cél, minél több munkatársat ösztönözni (pl. munkaidő-kedvezménnyel) a helyi civil 

szervezetekhez való csatlakozásra. 2 fő tagja Szarvas Város Barátainak Köre egyesületnek, évek óta 

rendszeresen csatlakozunk a város Mobilitás-heti programjaihoz, az Anyatejes táplálás világnapján 

szervezett helyi eseményhez, a város leglátogatottabb rendezvényéhez a Szilvanaphoz. Ebben az 

évben könyvtárunk vezetőjét felkérték a Szarvasi Vízi Színház „Vers a víz fölött” egyik 

rendezvényének házigazdájának.  
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8. kritérium - Társadalmi felelősségvállalás kapcsolatos eredmények 

8.1. A közösség véleménye a könyvtárról, annak társadalmi hatásairól 

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt pályázat adott lehetőséget 2004-ben 

számítógépek és szoftverek beszerzésére. Ezen eszközök megléte és az internethez való hozzáférés 

lehetőségének megteremtése után  indítottuk el 20 órás „ A lakosság Internet és elektronikus 

szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra” címmel kiírt képzésünket, mely a 

lakosság körében nagy tetszést aratott. A képzések fő célja, hogy segítsék az internettől idegenkedő, 

“bizalmatlan” állampolgárokat (különösen az idősebb korosztályt és a hátrányos helyzetű rétegeket) 

abban, hogy használni tudják a számítógépet, és bátrabban “navigáljanak” a világháló gazdag 

információs kínálata között és ezáltal ők is hozzáférjenek az információs társadalom nyújtotta 

lehetőségekhez, részesülhessenek e tudás adta előnyökből. 2011 óta folyamatosan szervezünk 

„Barátkozás az Internettel” címmel foglalkozásokat, kezdő és haladó szinten. Az intézmény 

munkatársai közül 2 fő szerzett eTanácsadó tanúsítványt, és segítette a látogatókat, hogy az interneten 

elérhető e-szolgáltatásokat és e-tartalmakat, valamint az elektronikus ügyintézést megismerjék és 

igénybe tudják venni. 

A GINOP-3.3.1. sikeres pályázatnak köszönhetően Könyvtárunk DJP Pont lett és 2018 májusában új 

IKT eszközökhöz jutott, amelyek nagyban segítik a korszerű technológia megismertetését az 

érdeklődőkkel.  

 

 Könyvtárunk 2015. óta várja a diákokat Iskolai Közösségi Szolgálatra, a jelentkezők az alábbi 

feladattípusok közül választhatnak: Digitalizálás, helytörténeti munka, Feladatok a Régi 

Gyűjteményben, Honlapszerkesztés,  Gyermekkönyvtári feladatok. 2015-2017-ig összesen 42 diák, 7 

oktatási intézményből választotta intézményünket közösségi szolgálatának letöltésére.   

A résztvevők kérdőívet is kitöltöttek, mely által megbizonyosodhattunk abban, hogy intézményünk 

továbbra is megfelelő helyéül szolgál az ifjúsági közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó fiatalok 

számára. Néhány vélemény: “Sok élményt szereztem az itt végzett tevékenységem közben, a 

legjobban a gyerekekkel való foglalkozás tetszett.”; “A könyvtárban sok új embert megismertem, úgy 

érzem sikerült jó kapcsolatot kialakítani mindenkivel. A digitalizálási munka folyamán számítógépes 

ismereteim tovább bővültek, megismertem olyan új programokat, melyeket eddig nem használtam.  

Mindenkinek ajánlom, hogy itt végezzék a közösségi szolgálatot, hiszen sok érdekes feladat és egy jó 

közösség vár rájuk.”;”A régi könyvgyűjtemény nagyon tetszett, élmény volt megnézegetni és 

rendezgetni a több száz éves könyveket. Nagyon jól éreztem magam itt a közösségi szolgálat alatt. 

Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt.” 

 

2010-ben lehetőségünk nyílt  látássérült személyek részére számítógépet, JAWS for Windows 

Professional képernyőolvasó programot, MAGic Professional képernyőnagyító programot, Basic-D 
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Braille-nyomtatót, Braille billentyűzetet vásárolni. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vak emberek és 

a gyengénlátók információhoz való jutását, a számítógépen való tájékozódását, az Internet használatát. 

Könyvtárunk az ezt megelőző időszakban is segítette a gyengénlátók szépirodalmi művekhez jutását 

Öregbetűs könyvek és hangoskönyvek vásárlásával és kölcsönzésével. 

  

ROM-RKT pályázat - “Megszelídülő világ -  Kultúrák közelítése a könyvtárban”címet viselő 

olvasásfejlesztő program, amelyben olyan könyvtári órák kaptak helyet, elsősorban tanulási 

nehézséggel küzdő roma és nem roma vegyes tanulócsoportok számára, melyek a cigány nyelv 

használata mellett az esélyegyenlőség megteremtésével is foglalkoztak. A programban 60 fő általános 

iskolás diák vett részt. 2018-ban programunk bekerült az országos mintaprogram-fejlesztés projektbe. 

 

2014-ben Biztonságos hétköznapok címmel előadássorozat indítottunk a lakosság közérdekű, hasznos 

informálásának céljából. Az előadások témái: A KRESZ szabályainak változásai, A gázkészülékek 

felülvizsgálati szabályainak változása, a rájuk vonatkozó előírások és a lehetséges veszélyek 

elkerülése. 

 

2018-ban sikeres EFOP pályázat célja képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák 

megvalósítása az andragógia eszközeinek alkalmazásával. A pályázat célcsoportja a szarvasi lakosság, 

különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevő, hátrányos helyzetű felnőtt korosztály. A 

pályázatban megvalósított programelemek hagyománnyá fejleszthetők. A programok résztvevői a 

tanulás alkalmával a gyakori, kreatív együttlétek során közösséggé formálódnak, mindez hosszú távon 

hozzájárul a társadalmi összetartozás erősödéséhez. 

 

A könyvtár hírnevéről a rólunk megjelent cikkekből idézünk: 

 

“ E gondolathoz csatlakozott megnyitóbeszédében Babák Mihály, Szarvas polgármestere…..Elmondta 

többek közt, hogy a szarvasi testület filozófiája az, hogy igyekszik megőrizni és fejleszteni azt, amit 

“öregeink” létrehoztak, ebbe a koncepcióba a gimnázium, a mozi, a színház mellett igen jól beleillik a 

könyvtár is. (Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilap 2015. október 8., 1. p.  Hatvan éve az 

olvasókért) 

“A rendezvényt Babák Mihály, Szarvas polgármestere is megtisztelte köszöntő szavaival, aki 

hangsúlyozta a könyvtáros szakma fontos és nemes feladatát: a könyvtárak sokat tehetnek azért, hogy 

az emberek tartalmasabb, értékesebb életet élhessenek.” (Szarvas és Vidéke 2016. december 1., 

Könyvtár és minőség - Szakmai nap a szarvasi Városi Könyvtárban) 

“A könyvtári szakdolgozók lelkesedése, elkötelezettsége, a könyvek iránti alázata megnyugtató 

minden vajdás öregdiák számára: vigyáznak a múltra, megőrzik az elődök hagyatékát a jövő vajdásai 

számára is.” Tóthné Jansik Erzsébet, a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének elnöke  (Szarvas 
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és Vidéke 2017. július 6., Öregdiákok a régi könyvtárban) 

 

2014. januárjában - olvasói kezdeményezésre – vállalkozóknak szerveztünk internethasználati 

képzést. A foglalkozások heti két alkalommal, négy héten keresztül 7 fő részvételével zajlottak. Az 

elmúlt években használt tematika szerint épült fel a foglalkozás, frissítve, aktualizálva és kiegészítve a 

vállalkozókat érintő témákkal. 

 

A fenntartható energiagazdálkodás jegyében 2011-ben napelemes rendszer kiépítésére került sor. A 

Könyvtárban a városban kötelező szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően történik a 

hulladékok elhelyezése. A helyi Mobilitás Napi rendezvényekhez intézményünk is csatlakozott 

évekkel ezelőtt, az Autómentes Nap lelkes segítője és népszerűsítői vagyunk. 2016-ban az Európai 

Unió Mobilitás Hét rendezvényének keretein belül Fenntartható és környezetbarát közlekedés 

Európában címmel "mini workshopot" szervezett a város középiskolás diákjainak részvételével.  

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi tény 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  

152 279 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

3024 2082 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  
2 4 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
48 250 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma  
48 50 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők száma 
576 961 

Egyéb rendezvények száma 8 6 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 152 183 
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9. kritérium - Kulcsfontosságú eredmények 

9.1. A szolgáltatásokhoz kapcsolható eredménymutatók 
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Kompetenciaképzés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

tény 

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések száma  
76 19 

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma 
1282 525 

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma  
105 33 

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

619 291 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma  10 10 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 
155 268 

Összes képzés száma 191 62 

A képzésen résztvevők száma összesen 2056 1084 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 
20 20 
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2010-2016 közötti innovációk: 

 

Csillagász kör, Internet kör, Úton, Régi Gyűjtemény, Versmaraton, Kinect-day az Ifjúsági részlegben, 

nyári olvasótábor 

 

A könyvtár kínálta felnőtt és gyermekprogramokra egyre nagyobb az érdeklődés. A könyvtárban 

működő szolgáltatások iránti igény a programokon résztvevők létszáma szerint könyvtári 

szolgáltatásaink tükrében (válogatás a 2016. év adataiból): 

 

Digitális kompetenciafejlesztés: 4 csoport (összesen 80 óra) - 32 jelentkező részvételével 

Úton sorozat: 3 alkalom- 50 fő részvételével alkalmanként  

Csillagász Klub foglalkozásai: 12 alkalom - összesen 384 fő 

Törpi Könyvkuckó foglalkozások: heti 1 alkalom - 576 fő résztvevő  

Olvass Nekem!: 3 alkalommal 104 fő látogatta 

Versmaraton - Költészet napi versfolyam: 197 fő 

Kinect-day az Ifjúsági részlegben: 4 alkalom - 73 fő részvételével 

 

Innovatív megoldások, újítások 2017-ben: 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Online kvízjáték 

Az idén 5 éves Internet Klub  résztvevőinek egy 10 fordulós online 

kvízjátékot hirdetünk meg, értékes nyereményekkel. 13-an töltötték ki az 

online kérdőíveket havonta. 

Számítógéphasználati 

vetélkedő 

Kalandtúra a számítógépek világába címmel vetélkedőt szerveztünk 12-14 

éves diákok számára, 26 fő részvételével.  

Biblioterápiás irodalmi 

kör  

Olvasóklub a biblioterápia módszereit alkalmazó, pedagógus végzettségű 

könyvtáros vezetésével. 8 fő alkalmanként 

Tematikus kiemelések 
Az olvasói tér átrendezésével lehetőség nyílt több olvasmánynépszerűsítő 

kiemelésre: nők, férfiak, ifjúsági. 

KönyvPont 

A könyvtár szolgáltatásainak és olvasás népszerűsítése érdekében a város 

több forgalmas pontján (pl. orvosi rendelő, étterem) kihelyezett “könyv-

pontjaink” fontos marketingeszközei a városközponttól távol elhelyezkedő 

könyvtárnak. 2017-ben +1 Könyv-pontot adtunk át a Mokka Étteremben. 

Népmese Napja 

A gyermekkönyvtár könyvtárosai bábelőadást  tartottak a gyerekeknek. 

Megismertettük a gyermekeket a papírszínházi előadással. Az előadást 46 fő 

tekintette meg.  
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Tanulás másképp 

Qulto Education; A szarvasi Városi Könyvtár online katalógusán keresztül 

távolról is elérhetőek a könyvtár saját oktatási csomagjai. Célunk: A város 

helytörténeti emlékeit tematikusan kínálva, digitális formában távolról is 

elérhetővé tenni a kutatók és az oktatásban résztvevők számára. 

Origami klub 
Gyermekkönyvtári családi és ifjúsági havi program. 2017-ben 3 alkalommal, 

összesen 40 fő vett részt. 

 

A távoli elérést segítő szolgáltatások 

 

A honlap elkészítésének célja, hogy a könyvtár látogatói, a város lakossága információt kapjon a 

könyvtár elérhetőségéről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól, eseményeiről. Lehetőség legyen a 

könyvtár katalógusának távoli elérésére, az ajánlók segítségével releváns, ellenőrzött információk 

átadására. Az Ajánló részben nemcsak a havi rendszerességgel frissített könyvajánlókat tesszük fel, 

hanem hasznos weboldalakat, könyvajánló videókat és online játékokat is összegyűjtöttünk. 

OPAC: Távoli elérésű elektronikus katalógus rendszerünkben aktiváltuk az online hosszabbítási és 

előjegyzés lehetőségét. 

 

Távolról elérhető 

szolgáltatások 
2017-ben megvalósult  

Honlap Portál24 www.konyvtar-szarvas.hu 

OPAC Qulto 

Adatbázisok Szarvasi Digitális Könyvtár JaDoX 

Referensz szolgáltatás e-mail 

Közösségi oldalak  Facebook profil 
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A 2015-ös szakértői vizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár 

nyilvános könyvtárként működhet, és képes folyamatosan ellátni a nyilvános könyvtári 

feladatát. “Nem a városközpontban, (melyet a könyvtárhasználói elégedettségmérést kitöltő 

felhasználók közül is igen sokan észrevételeztek) és nem könyvtári célra épült épületben elkötelezett, 

hivatásukat szerető munkatársak komoly tartalmi munkát végeznek. A könyvtár folyamatosan él 

minden pályázati lehetőséggel.   A könyvtári szakemberek feladatukat a minőségirányítási 

szempontrendszer alapján látják el.”   

 

A megyében és a városban kialakult a könyvtárunk szakmai presztízse: 3 megyei szakmai nap 

szervezője volt könyvtárunk. 2015-ben a könyvtár vezetője kapta meg az Év Könyvtárosa Békés 

Megyében díjat, mely az egész szervezet munkájának elismerését jelentette. 2016-ban Szarvas Város 

Kulturális Életéért díjjal tüntették ki.  

 

A vezető évente részletesen beszámol a fenntartó és a lakosság előtt a könyvtár munkájáról, külső 

kommunikáció során kiemeli a munkatársak teljesítményét.  

A Városi Könyvtár 2015. évről szóló szakmai beszámolójáról a képviselők hozzászólásai: 

Molnár Istvánné képviselő: A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság megtárgyalta a beszámolót. 

Ahhoz, hogy valaki ilyen kiváló szakmai anyagot tudjon készíteni komoly szakmai háttérrel kell 

rendelkezni. A kollégák szakmaisága, kedvessége, eredményeként növekszik a könyvtár látogatóinak 

száma. Pályázati lehetőségeiket úgy használják ki, hogy minden korosztályt megpróbálnak 

becsalogatni a könyvtárba. A Kazinczy-versenytől az író-olvasó találkozókig olyan színvonalas 

programokat szerveznek, mely meghatározó a város kulturális életében. 
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Földesi Zoltán képviselő: 60 éves a könyvtár, amit nagyon színvonalas rendezvénnyel ünnepeltek. 

Hihetetlen, hogy a mai világban mennyi minden elviszi az olvasás élményétől a gyerekeket. Ennyire 

átlátható, mindenre odafigyelő anyagot kevesett olvasott. Az önkormányzat 6,3 mFt-ot biztosít az 

állami normatívához. Ehhez pluszban 1,5 mFt-ot tudnak kigazdálkodni. 34.463.580 Ft-ot nyertek az 

elmúlt évben pályázaton. Többet pályáztak mint az összes forrás. Gratulál a könyvtár munkájához. 

 

Évente több kiemelt könyvtári rendezvényünk fővédnöke, illetve vendége a város polgármestere, 

alpolgármestere vagy Kulturális Bizottságának elnöke. A polgármester több személyes elismerő 

levelében is kiemeli a könyvtár szervezetének munkáját.  

 

2008 óta a szarvasi Városi Könyvtár 36 pályázatot nyújtott be, melyből 32 pályázaton (ebből 

6 EU támogatás) összesen 84 881 218 Ft támogatást nyert. A könyvtár szinte minden látványosabb 

fejlesztése ezen pályázatok segítségével jött létre. Pályázatok révén jelentős előrelépések történtek a 

könyvtárosok szakmai és nyelvi képzése, az IKT fejlesztés, az olvasásnépszerűsítés és a fogyatékkal 

élők könyvtárhasználatának támogatása terén. Intézményünk a Qulto, egységes országos lelőhely-

nyilvántartás elveihez igazodó integrált könyvtári rendszer segítségével tartja nyilván és kölcsönzi 

dokumentumait és biztosítja használóinak a távoli elérés lehetőségét. A Városi Könyvtár rendelkezik 

interaktív könyvtári honlappal, és a folyamatosan bővülő, saját, digitalizált helytörténeti értékeket 

elérhetővé tévő Szarvasi Digitális Könyvtárral a hozzá kapcsolódó helytörténeti látnivalókat 

bemutató mobil alkalmazása. Online katalógusunkon keresztül távolról is elérhetőek a könyvtár 

saját oktatási csomagjai, amelyeket a könyvtár rendelkezésére álló Qulto Education szoftverrel 

készíthetünk el a játékosítás (gamification) eszközeivel. Kialakulhatott egy modern eszközparkkal 

rendelkező fiatalok számára kialakított Interaktív Független Ifjúsági közösségi hely. „Lehetőségek az 

egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi könyvtárban” c. pályázatunk (EFOP-3.7.3-16) célja az 

egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű 

tematikájú programmal, az ehhez szükséges feltételek megteremtésével, illetve a meglévő 

szolgáltatások továbbfejlesztésével a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, 

valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek számára. 

 

A pályázatok elsődleges hatása a könyvtár szolgáltatásainak korszerűbbé válásában és a partneri 

kapcsolatok kialakítása terén tapasztalható. Az évek során a fenntartó és a lakosság számára is 

bebizonyosodott, hogy a szarvasi Városi Könyvtár minden lehetőséget megragadó, eredményes 

pályázatai mentén folyamatosan fejlődő, jól működő kulturális intézménye a városnak. 

 

 




