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1. Bevezetés 
 

A minőségirányítási kézikönyv célja, használata 

 

A szarvasi Városi Könyvtár fő törekvése, hogy korszerű szolgáltatásokkal álljon a 

könyvtárhasználók rendelkezésére, és a minőségügy terén megfeleljen a nyilvános könyvtári 

feltételeknek. Ezen célok elérése érdekében a minőségirányítási szemlélet mentén szervezi munkáját, 

szolgáltatásait, amelynek útmutató dokumentumait foglalja össze a szervezet Minőségi Kézikönyve, 

mellékletében az ehhez szükséges segédanyagokkal, kötelező dokumentumokkal. Érvényessége 

kiterjed a Könyvtár vezetőségére és munkatársaira, a minőségirányítási rendszer által szabályozott 

összes területre. A Minőségi Kézikönyv folyamatosan változik, igazodik a mindenkori stratégiai 

tervhez. A dokumentumok módosítását minden esetben rögzítjük. A kézikönyv folyamatos 

fejlesztéséért, módosításáért a Minőségirányítási Tanács (továbbiakban MIT) felel, az esetleges 

változtatásokról, pótlásról a munkacsoport vezetője tájékoztatja a vezetőséget és a munkatársakat. A 

Kézikönyv használatát és esetleges módosításait az szarvasi Városi Könyvtár igazgatója rendeli el. 

Összeállítása, aktualizálása a Könyvtár munkatársainak feladata. A Kézikönyv valamennyi munkatárs 

számára hozzáférhetővé  nyomtatott és elektronikus formában. Az aktualitásukat veszített 

dokumentumrészeket legalább három évig az irattárban meg kell őrizni. 

 

A Könyvtár minőségpolitikája 

 

A Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár. Alapvető céljának tekinti, 

hogy lehetővé tegye mindenki számára a dokumentumokhoz és információhoz való egyenlő esélyű, 

szabad hozzáférést. Célul tűzi ki, hogy a város kulturális intézményei között kiemelkedő szerepet 

töltsön be az egész életen át tartó tanulást, a művelődést és az információhoz jutást támogató minőségi 

szolgáltatások kialakításával. 

 

Meghatározó fontosságú számunkra szolgáltatásaink minőségének egyenletes biztosítása, folyamatos 

javítása, fejlesztése. Ennek érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat: 

▪ Szolgáltató tevékenységünket a mindenkori jogszabályoknak, határozatoknak és az általuk 

vállalt követelményeknek eleget téve végezzük. 

▪ Tervezetten vonjuk be a potenciális használókat. A szolgáltatásainkkal szemben támasztott 

használói igényeket, elvárásokat folyamatosan mérjük, elemezzük, beépítjük 

minőségfejlesztési tevékenységünkbe.  

▪ Vezetőségünk a lehetőségekhez mérten biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, hogy 

a könyvtárhasználók igényeit gazdaságosan, ugyanakkor a lehető legmagasabb színvonalon 

elégíthessük ki.  

▪ A szolgáltatások környezetét, tárgyi és technikai felszereltségét a kor elvárásainak 

megfelelően fejlesztjük a pénzügyi erőforrások függvényében. 

▪ A szolgáltatásokban megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk. A munkatársak 

szakmai továbbképzéséért, udvarias viselkedéséért, etikus magatartásáért a dolgozó és a 

könyvtár vezetősége egyaránt felelős.  
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▪ Szolgáltató képességünk hosszú távú minőségi növelése érdekében feladatunknak tekintjük 

munkatársaink jó közérzetét biztosító feltételek folyamatos jobbítását, a munkatársak 

bevonását a folyamatok tervezésébe. 

▪ Marketing és PR tevékenységünk fejlesztésével gondoskodunk a szolgáltatásaink széles körű 

megismertetéséről. 

▪ Folyamatosan kontrolláljuk olvasóink és dolgozóink elégedettségi szintjét. Szoros és 

folyamatos kapcsolatot tartunk partnereinkkel a minőségi igényeik felmérése, a minőség terén 

elért eredményeink ellenőrzése érdekében. 

▪ A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk a minőségirányítási rendszerünk 

fejlesztésére. Rendszeres minőségügyi képzéssel és motiválással fejlesztjük a 

minőségközpontú gondolkodást és a szervezeti kultúrát.  

 

A minőségügy iránti elkötelezettség a vezetőség, illetve minden munkatárs feladata és 

felelőssége. Biztosítjuk, hogy minden munkatársunk megismerje intézményünk Minőségpolitikáját, 

minőségirányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit. A Városi Könyvtár 

valamennyi alkalmazottjának igazodnia kell az intézmény Minőségpolitikájához, valamint a 

Minőségirányítási Kézikönyvünk és a kapcsolódó dokumentumok előírásaihoz. Gondoskodunk arról, 

hogy ezeket könyvtár munkatársai, és a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódó partnereink 

megértsék és alkalmazzák, valamint biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is.  

 

Jövőkép 

 

A jövő szarvasi Városi Könyvtára a városközpontban, modern, barátságos, tágas épületben 

nyújtja szolgáltatásait, állományát a használók igényeinek megfelelően frissíti.  

Minőségi működésünk feltételei: akadálymentesítés, a gyermekkönyvtár egy légtérben, a könyvtári 

állomány egy épületben való elhelyezése; külön rendezvényterem, kutatóterem, zenei-, média részleg, 

raktár, kiállító tér. Technikai felszereltségünk korszerű és sokrétű. 

Kistérségi információs központként működünk. 

A város kulturális intézményei között vezető szerepet töltünk be, kapcsolódunk az idegenforgalmi 

kínálathoz. 

Látogatott, népszerű közösségi térként, minden korosztály számára nyújtott széles 

programkínálatunkkal teljes körű ingyenes használattal folyamatosan növekszik társadalmi 

megbecsülésünk. 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Nyilvános könyvtárként a minőség iránti elkötelezettséggel biztosítjuk az információforrások 

minden formájához való hozzáférést bárki számára az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével. 

Kiemelten kezeljük a kulturális javakhoz való hozzáférést, a távoli elérést, az olvasás 

népszerűsítését, a helytörténeti dokumentumok teljes körű gyűjtését és digitalizálását; a muzeális 

értékű dokumentumok védelmét. 

Kapcsolódunk az oktatási intézmények tevékenységéhez, támogatjuk az önképzést, fejlesztjük a 

digitális ismereteket. Közösségi térként, otthonos légkörben minden korosztály számára lehetőséget 

biztosítunk. 
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Könyvtárunk küldetését jól képzett, segítőkész, elkötelezett könyvtárosok valósítják meg. 

 

A könyvtár bemutatása 

 

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

törvény céljaival összhangban működik. 2008 és 2012 között a Városi Könyvtár a település két 

középiskolájával, általános iskolájával és óvodájával egy intézményi szervezetben működött. 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 64 000 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 iskoláscsoportok. 

Népszerűek a digitális írástudás fejlesztésére irányuló foglalkozásaink a felnőtt lakosság körében. A 

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

bővülő, saját, helytörténeti értékeket elérhetővé tévő Szarvasi Digitális Könyvtárral.  

Intézményünk a HunTéka, 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, a Vajda Péter 

Gimnázium régi könyvtárának muzeális anyaga a Békés Megyei Értéktár Bizottság döntésének 

értelmében 2016-ban bekerült a Békés Megyei Értéktárba. 
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A Könyvtár szervezeti felépítése 

 

 
 

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 Minőségirányítási Tanács tevékenysége: 

 

- elősegíti a könyvtár minőségpolitikai nyilatkozatának megvalósítását. 

- segíti az intézményi minőségügyi folyamatában részt vevő kollégák képzését 

- felülvizsgálja, és szükség szerint javítja az önértékeléshez szükséges dokumentumokat 

- a minőségirányítási hiányosságokra és fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel 

- minőségirányítási feladatok koordinálása 

- minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése 
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A Minőségirányítási Tanács tagválasztása: 

A VK minden közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott könyvtáros munkatársa 

automatikusan tagja a Tanácsnak. A Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsa a szervezet 

2015. január 28-i munkaértekezletén alakult. 

 

Vezető:  Szloszjár Edit  

Tagok:  Baginé Tóth Erika 

Erdélyi Tibor 

Fabó Lászlóné 

Harencsárné Liska Mária 

Kovácsné Timár Ildikó 

Sárközi Józsefné 

 

A MIT vezetőjét a könyvtárvezető kéri fel. 

A Minőségirányítási Tanács ügyrendje rögzíti a MIT vezetőjének feladatait, tagjainak jogai és 

kötelezettségeit, tagságának megszűnését, a Tanács működési szabályait, a minőségirányítási rendszer 

dokumentumainak kezelését. A Minőségügyi Kézikönyv, az intézményi folyamatok, azok mellékletei, 

felmérések eredményei, kérdőívek kereshetőségéről a MIT  vezetője gondoskodik, átlátható és 

könnyen kezelhető rendszerben teszi hozzáférhetővé, gondoskodik az archiválásról. 

 

2. Fogalmak 
 

Arculati kézikönyv: 

Feladata, hogy irányelveket, felhasználási lehetőségeket határozzon meg az arculati elemek kapcsán.  

 

Célcsoport: 

Azon - marketing célok alapján meghatározott - emberek csoportja, akiket szolgáltatásainkkal és a 

kommunikációs tevékenységünk során elérni szeretnénk. 

 

Fókuszcsoport: 

A fókuszcsoport egy kvalitatív kutatási módszer, melyben emberek egy csoportjával történő 

beszélgetés során a csoport tagjainak benyomásait, gondolatait, hiedelmeit, attitűdjeit vizsgálják 

bizonyos termékekkel, szolgáltatásokkal, ötletekkel stb. kapcsolatban. 

 

Folyamatábra: 

A folyamatábra olyan minőségmenedzsment módszer, mely adott folyamat lépéseinek grafikus 

ábrázolása révén áttekinthetővé teszi a folyamatlépések kapcsolódását. A folyamatábrában az egyes 

lépéseket különféle szimbólumokkal, a folyamat irányát, lépésről lépésre történő haladását a 

szimbólumokat összekötő nyilakkal jelölik. A minőségfejlesztési folyamat során jól használható a 

folyamat működésének, illetve annak bemutatására, hogy ideális esetben hogyan kellene működnie. 

 

Folyamatgazda: folyamatgazda, az a személy, aki felelős a folyamatok megtervezéséért, 

végrehajtásáért, ellenőrzéséért és javításáért, valamint a folyamatot alkotó egyes tevékenységek 

felelősei. A folyamatgazda figyelemmel kíséri a külső és belső szabályok betartását, az adott 

folyamatot értékeli és szükség esetén javaslatot tesz a módosításokra, fejlesztésekre 

 

http://mediapedia.hu/marketing
http://mediapedia.hu/kommunikacio
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Folyamatleírás: A folyamatok azonosításához és dokumentálásához szükséges , a folyamat szöveges 

leírása. Ebben írjuk le a folyamat végrehajtásának lépéseit, végrehajtási módját, a folyamat gazdáját, a 

a folyamat lépéseinek végrehajtásához szükséges felelős munkatársat, az ellenőrzési pontokat és a 

megfelelő hatáskörrel és felelősséggel felruházott ellenőrző munkatársat. 

 

Használói elégedettség: A használó szükségleteinek és elvárásainak minél teljesebb kielégítése, amely 

a szervezet működését meghatározó cél.  

 

HR: humánerőforrás, emberi erőforrás  

 

Interjú: Az interjú két vagy több ember beszélgetését jelenti, melynek célja, hogy az interjú készítői 

az interjú alanyától információkat nyerjenek egy meghatározott témakörben. Az interjú széleskörűen 

elterjedt technika, amelyet gyakran alkalmaznak például a piackutatásban. 

 

KKÉK: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 

 

Marketingkommunikáció: A marketingkommunikáció feladata, hogy eljuttassa a szolgáltatások hírét 

a felhasználókhoz, és meggyőzze a tényleges vagy potenciális használókat, hogy vegyék igénybe 

azokat. 

 

Minőség: Az a szolgáltatási színvonal, amely kielégíti, illetve túllépi a felhasználók igényeit. Ez 

magában foglalja a szolgáltatás környezetét, a szolgáltatást nyújtók magatartását, felkészültségét. 

 

Minőségfejlesztés: Azok a szervezetek különböző részein, szintjein indított és működő akciók, 

amelyek növelik a tevékenységek, folyamatok hatékonyságát, eredményességét, és többletelőnyöket 

kínálnak a szervezetnek és vevőinek, használóinak egyaránt.  

 

Minőségirányítás: A minőségirányítás (qualtity management) az általános irányítási (vezetési) 

funkció mindazon tevékenységeit jelenti, amelyek meghatározzák a minőségpolitikát, a minőségre 

vonatkozó célkitűzéseket és a felelősségi köröket. 

 

Minőségpolitika: Egy adott szervezetnek a minőségre vonatkozóan a vezetés által hivatalosan 

kinyilvánított általános szándékai és irányvonala (Minőségpolitikai nyilatkozat). A 

minőségpolitikának összhangban kell lennie a szervezet általános politikájával, és keretet kell adnia a 

minőségcélok kitűzéséhez. 

 

Minőségi szemlélet: A minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján született termékek és 

szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső partnereket azzal, hogy megfelelnek a 

kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.  

 

MIT: Minőségirányítási Tanács 

 

Partner: Mindazok a személyek és szervezetek, akik tevékenységükkel részt vesznek a könyvtári 

szolgáltatás nyújtásában, illetve igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, továbbá akik elvárásokat 

fogalmaznak meg a működéssel és annak eredményességével kapcsolatban. 
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PDCA: Egy ismétlődő, négylépéses menedzsment módszer, amelyet a termékek és folyamatok 

kontrolljára és folyamatos fejlesztésére használnak. A betűk jelentése „PDCA”: Plan tervezés, Do – 

cselekvés, Check – ellenőrzés, Act – beavatkozás.  

 

PGTTJ elemzés: Ez teszi lehetővé a környezet pontos megismerését. A PGTTJ analízis hozzájárul a 

makrokörnyezet megismeréséhez, a makrokörnyezet ismerete pontosabbá teszi  stratégiai 

tervezésünket, ami meghatározza a minőséggel kapcsolatos mindenfajta tevékenységünket. 

 

PR: A public relations a hírnévről szól. A PR a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és 

támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést, kommunikációs kapcsolatokat 

alakítson.  

 

Projekt: valaminek az előre vetítése, megtervezése és végrehajtása 

 

SWOT elemzés: A helyzetkép, a kiinduló állapot megismerésére alkalmas módszer. A SWOT betűszó 

feloldása: Strength-erősségek, Weaknesses-gyengeségek, Opportunities-lehetőségek, Threats – 

veszélyek. A stratégiaalkotás során  ez szolgál kiindulópontként ahhoz, hogy tudjuk, mire kell 

koncentrálni, mit kell prioritássá tenni és milyen tevékenységekre kell koncentrálni. 

 

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat  

 

Szolgáltatási előírás: A folyamatábrán ábrázolt és a folyamatleírásban leírt folyamat lépéseinek 

részletesebb szöveges kifejtése. 

 

Teljesítményértékelés: A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott 

időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése. 

 

TQM: (Total Quality Management – teljes körű minőségbiztosítás) Egy olyan menedzsment filozófia 

és ennek szervezeti, megvalósítási gyakorlata, amelynek célja a rendszer anyagi, technikai és emberi 

erőforrásait hasznosítani a rendszer céljainak hatékonyabb úton való elérése érdekében. Egy olyan 

irányítási koncepció, amelynek középpontjában a minőség áll, összes tagjának részvételén alapszik, 

hosszú távon sikereket ér el, a használó, a partner megelégedettsége révén és hasznára van a szervezet 

összes tagjának és a társadalomnak. 

 

Versenytárs: azonos piaci szegmens szereplői 

 

3. Könyvtári jogszabályok 
 

Törvények 

 

- 1992. évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről 

- 1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról 

- 1997. évi CXL. törvény A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

- 1999. évi LXXVI. Törvény A szerzői jogról 

- 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 
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- 2005. évi XC. törvény Az elektronikus információszabadságról 

- 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 

 

Rendeletek 

 

- 1/1967. (VI. 18.) MM rendelet A muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb 

nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről 

- 5/1971. (X. 23.) MM rendelet Egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű 

könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről 

- 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet A könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

- 19/1981. (XII. 8.) MM rendelet A könyvtárközi kölcsönzésről 

- 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet A könyvtári anyagok bejelentéséről 

- 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

- 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet A Könyvtári Intézet jogállásáról 

- 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet A kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és 

a szakértői névjegyzékek vezetéséről 

- 157/2000. (IX. 13.) Kormányrendelet A dokumentumvásárlási hozzájárulásról 

- 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet A muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 

- 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 

- 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet A könyvtári szakfelügyeletről 

- 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet A helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári 

érdekeltségnövelő támogatásáról 

- 117/2004. (IV.28.) Kormányrendelet A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38.§-

ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes 

tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek 

meghatározásáról 

 

Keretdokumentumok, irányelvek, normatívák, charták 

 

- Közkönyvtári charta (1993) 

- UNESCO közművelődési könyvtári kiáltványa (1994) 

- IFLA/UNESCO fejlesztési irányelvei közkönyvtárak számára (2001) 

- IFLA/UNESCO iskolai könyvtári irányelvei (2002) 

- IFLA Internetről szóló kiáltványa (2002) 

Ajánlás a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására (készült a 

Könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013, Portál program részeként) 
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4. Alapelveink 
 

Partnerközpontúság 

 

Az intézmény megfelelő működésének legfontosabb alapelve. Az a módszer, ahogyan a könyvtár saját 

stratégiájának, folyamatainak működését a közvetett és közvetlen partnereinek igényei mentén 

szervezi. 

Alapkövetelmény a partnerek – könyvtárhasználók, számunkra fontos szervezetek – 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 véleménnyilvánításra folyamatosan lehetőséget biztosítunk, szabályozzuk és működtetjük 

a panaszkezelést, az így kapott információkat felhasználva javítjuk munkafolyamatainkat. 

 

Támogató vezetés 

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. Könyvtár vezetősége teljes mértékben 

elkötelezett a Total Quality Management (TQM) alapú minőségügyi rendszer létrehozása és fejlesztése 

iránt, ezért a könyvtár minőségfejlesztését a TQM alapelvei és eszközei segítségével végzi. A 

vezetőség a minőség iránti elkötelezettségével érvényesíti a minőségpolitikai szempontjait és saját 

magától, valamint a könyvtár minden dolgozójától elvárja, hogy annak megfeleljen. Az igazgató a 

minőségpolitikai célok elérése érdekében Minőségirányítási Tanácsot hoz létre. A MIT feladatkörét 

ügyrendje rögzíti. Az igazgató 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.  

 

Folyamatszemléletű megközelítés 

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. 

 

Tényeken alapuló döntéshozatal 

Az eredményes döntésekhez figyelembe vesszük a mérések során kapott eredményeket. Információkat 

kapunk. Fontos információkat kapunk a lakossági igényfelmérések, elégedettségi mérések, munkatársi 

elégedettségi mérések, statisztikai adatok összehasonlító elemzései során. Az így kapott eredményeket 

beépítjük stratégiai tervezésünkbe. 
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5. Stratégiai Terv (2016-2020) 
 

Kivonat. A teljes Stratégiai Terv a mellékletben található. 

 

A stratégia terv célja 

Alapvető célok és kulcsfontosságú területek 

 

1. A minőségirányítás szempontjai szerinti működés kialakítása és folyamatos fejlesztése. 

Panaszkezelés. Használói igények 

 

A könyvtári minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. A könyvtár minden szolgáltatását 

magas színvonalon, gyorsan, pontosan a könyvtár minőségpolitikájának megfelelően nyújtani. A 

szolgáltatások alakítása és fejlesztése a használók igényeinek megfelelően, a velük folytatott 

kommunikáció és használói felmérések, kérdőívek alapján. 

 

Beavatkozások 

- A minőségi szemlélet kialakítása minden munkaterületen, munkafolyamatban. 

- A könyvtárban működő Minőségirányítási Tanács segítségével elkészítjük a minőségirányítási 

rendszer dokumentumait, összeállítjuk a Minőségi Kézikönyvet. 

- A minőségirányítási rendszer dokumentumaiban leírtakat alkalmazzuk a szolgáltatások és a 

könyvtári munka területén. 

- A Minősített Könyvtári Cím pályázati anyagának összeállítása, benyújtása 

- Rendszeres használói elégedettségi felméréseket végzünk, és a tapasztalatok alapján 

fejlesztjük szolgáltatásainkat, rendezvényeinket. 

- A használók panaszára, negatív véleményének kinyilvánítására megadni a lehetőséget – 

panaszkönyv. 

- A panaszhelyzetek kezelésének szabályozása. 

 

 

2. Optimális infrastruktúra, könyvtári tér és korszerű eszközpark kialakítása 

A használói igényeknek megfelelő jól láthatóan strukturált, olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői tér 

kialakítása, megfelelő fény-, és hőmérsékleti viszonyok megteremtése az idősebb olvasók és 

mozgássérültek igényeit figyelembe vételével. 

A könyvtári gyűjtemény áttekinthetővé tétele, folyamatos frissítése, az elhasználódott, elavult 

állomány folyamatos selejtezése. 

Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztése, az informatikai lehetőségek minél szélesebb körű 

kihasználása a szolgáltatások és a belső szakmai munka területén. 

 

Beavatkozások 

- Alapos helyzetelemzés, költségterv készítése.  

- Egyeztetés a fenntartóval. 

- Egyeztetés eredménye alapján az intézkedések végrehajtása. 
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- A polcrendszer ajánlás szerinti optimalizálása, az olvasói terek átalakítása. (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. Új bútorok beszerzése.) 

- Selejtezési Terv készítése. 

- A teljes állomány félévenkénti átvizsgálása, gyorsabban avuló állományegységek sűrűbb 

selejtezése, a selejtezés általános szempontjainak és a használói igényeknek figyelembe vételével 

(elhasználódás, tartalmi elavulás). 

- Biztonsági rendszer fejlesztése. 

- A hálózati adattárolás gyorsaságának és biztonságának érdekében NAS szerver beszerzése. 

- Helyben megtekinthető video-archívum kialakítása. 

- Irodai és tájékoztató eszközpark korszerűsítése. 

- Korszerű, nagy fényerejű projektor beszerzése, mennyezetre fixen felfüggeszthető állvánnyal. 

- A rendezvények technikai feltételeinek korszerűsítése. 

- A számítógépes munkaállomásokon lévő operációs rendszerek frissítése. 

- Zenesarok kialakítása új eszközökkel. 

 

3. A könyvtári közösségi tér szerepkörének erősítése 

A könyvtár találkozóhely funkciójának erősítése egyéni és szervezett keretek között a lakosság látens 

igényeinek figyelembe vételével minden korosztály számára. 

 

Beavatkozások 

- Az igények és lehetőségek felmérése. 

- Külső kapcsolatok keresése (oktatási intézmények, társintézmények). 

- Célcsoportok meghatározása. (hátrányos helyzetűek, fiatalok, idősek, kisgyermekesek, stb.) 

- Tevékenységi terv készítése. 

- Lehetőségek széles körű, többcsatornás kommunikálása. 

 

4. A használóképzésben vállalt szerep. Olvasásnépszerűsítés, kapcsolódás az oktatáshoz.  

 

Felnőttképzés 

 

Feladatunk a könyvtár információs kapuvá tétele. A gyermekeknél az olvasás megszerettetése, 

népszerűsítése, az érdeklődés fenntartása. A fiatal generáció segítése eligazodni az információk 

sokaságában. A felnőtt, idős korosztály számára bemutatni a digitális szolgáltatások használatát, a 

digitális világ előnyeit az újonnan kialakított – 5 számítógéppel, projektorral, interaktív táblával 

felszererelt – oktatóteremben. 

 

Beavatkozások 

- Új célcsoportok feltérképezése és bevonása a digitális írástudatlanság csökkentését célzó 

képzésekbe, internethasználati foglalkozások folyamatossá tétele a felnőtt, idős korosztály 

számára 

- A fiatalok számára a hatékony keresés, az online adatbázisok használatát és audiovizuális 

ismereteket elsajátító képzések szervezése 

- Az általános iskolai tanulók részére az iskolai kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó 

programok szervezése.  
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- Kapcsolódás az országos olvasásnépszerűsítő rendezvényekhez, játékokhoz, ezekben aktív 

részvétel, helyi koordinációs feladatok ellátása. 

- Részvétel a helyi kulturális programokon – könyves játékok, könyvvásár, kreatív 

foglalkozásokkal népszerűsíteni az olvasást, a könyveket, a könyvtárat. 

- Olvasókör „újraszervezése 

 

5. Új célcsoportok elérése, az együttműködési lehetőségek kihasználása, az esélyegyenlőség 

elvének biztosításával 

 

Könyvtári szolgáltatásainkat az olvasói igényekhez igazítva szervezzük. Folytatjuk a gyermekkorúak 

és időskorúak bevonását, törekszünk új célcsoportok elérésére, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetűekre, fiatalokra, aktív dolgozókra, kisgyermekes családokra. 

 

Beavatkozások 

- Az olvasói igényeket rendszeresen felmérve, szélesítjük a hozzáférést szolgáltatásainkhoz szem 

előtt tartva, hogy új használók érdeklődését is felkeltsük. 

- Felhasználók igényeihez és típusaihoz igazítjuk a lehetséges szolgáltatásokat. 

- A városban működő civil szervezeteket és vállalkozói szférát megkeresve új kapcsolatokat 

építünk ki szolgáltatásaink bemutatásával. 

- Az oktatási intézményekkel továbbra is szorosan együttműködve közös programokat tartunk. 

- Fiatalok számára vonzó programokat, lehetőséget kínálunk, fejlesztjük az ifjúsági portált, 

igényeikhez megfelelő közösségi teret alakítunk ki. 

- Akadálymentesített könyvtárunkban segítséget nyújtunk fogyatékkal élők és hátrányos 

helyzetűek, valamint nemzetiségi kötődésű speciális igényűek könyvtárhasználatához. 

- A marketing eszközeivel a felhasználói körök kialakítása, differenciált szolgáltatások bevezetése. 

(Meglévő olvasók megismerése, lehetséges használók felderítése, olvasói szegmentálás.) 

- Hátrányos helyzetű könyvtárlátogatók számbavétele: helyzetfelmérés, helyzetfeltárás, statisztika, 

célzott és teljes körű adatfelvételek, a hátrányos helyzetűek felkutatása. (Fogyatékkal élők köre, 

szociális hátrányokkal élők köre, nemzetiségi, etnikai, kulturális hátrányokkal élők köre.) 

- Speciális eszközök segítségével az információhoz, a dokumentumhoz való hozzáférés biztosítása 

(e-book, Braille-írás, öregbetűs könyvek, vakbarát honlapok, jeltolmács, indukciós hurok). 

 

6. A könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetőségeinek továbbfejlesztése, helytörténeti, 

muzeális dokumentumok digitalizálása 

 

Az online katalógus, digitális könyvtár népszerűsítése, használati lehetőségeinek kommunikálása. A 

helytörténeti dokumentumok folyamatos gyűjtése, muzeális dokumentumok digitalizálása, 

kapcsolatok erősítése az érintettekkel. A Qulto program népszerűsítése, ezen keresztül a helyi 

természeti értékek bemutatása. 

 

Beavatkozások 

- Digitalizálási Terv elkészítése. 

- A digitalizálás folyamatos terv szerinti megvalósítása. 

- Az online katalógus, digitális könyvtár népszerűsítését célzó programok, képzések szervezése. 

- Helyi gyűjtőkkel és helytörténészekkel, magánszemélyekkel való kapcsolatfelvétel. 

- Bemutatók tartása iskoláknak, helytörténet iránt érdeklődőknek.  
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- A honlap lehetőségeinek bővebb kihasználása, interaktívabbá tétele. (Online dokumentum 

feltöltési lehetőségek, OPAC használatának bemutatása, stb.) 

- Online kölcsönzési, hosszabbítási, és előjegyzési lehetőségek fejlesztése. 

 

7. A szervezeti kultúra fejlesztése. Munkatársi elköteleződés további erősítése (képzés, 

továbbképzés, motiváció). A munkaszervezés koordinálása, belső kommunikáció fejlesztése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi szakmai sikereinket tovább gyarapítsuk, minden kollégának legyen 

lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre a használóképzés, a felnőttoktatás, a gyakorlati 

képzés, a minőségmenedzsment területén; könyvtári rendezvények programgazdájaként, 

pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. Könyvtárunk vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az 

intézményen belül olyan motivációs légkört tudjunk biztosítani, amely kreativitásra, felelősségteljes 

munkavégzésre, minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi a kollégákat.  

 

Beavatkozások 

- A minőségirányítási program bevezetése szaktanácsadó irányításával. MIT megalakítása, 

rendszeres csapatmunkára épülő munkanapok szervezése. 

- Stratégiai terv, éves munkaterv, éves beszámoló közös kidolgozása. 

- Havi munkamegbeszélések, munkacsoport megbeszélések rendszeres összehívása. 

- A munkatársak bevonása a pályázati és egyéb szakmai projektek szervezésébe. 

Projektcsoportok kialakítása. 

- Munkatársak bevonása a könyvtári rendezvények szervezésébe, új ötletek megvalósításának 

támogatása. 

- Belső kommunikációs webes felület létrehozása: partneradatok kezelése, könyvtári projektek 

tervezése. 

- Belső, szakmai munkára fordítható munkaidő növelése, olvasószolgálati ügyelet beosztása. 

- Dolgozói elégedettségmérés, önértékelés elvégzése. 

- Belső képzések tervezése a korábbi két év elvégzett továbbképzéseiből válogatva 3 

alkalommal, 1 fő eTanácsadói tanfolyamának biztosítása. 

- Belső csapatépítő tréning szervezése. 

- A munkakörnyezet, munkafeltételek folyamatos ellenőrzése, lehetőség szerinti javítása 

- Év végi munkaközösségi program szervezése, névnapok. 

- Lehetőség szerinti részvétel szakmai rendezvényeken. (Vándorgyűlés, Biblioterápiás 

találkozó, MKE programok) 

 

8. Pályázati lehetőségek kihasználása 

 

Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk fejlesztéseket, bővítettük 

szolgáltatásaink körét. Könyvtárunk céljai párhuzamosak a magyar könyvtárügy  

stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében kiírt pályázati lehetőségekre. A 

pályázati lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, s minden forrást intézményi céljaink 

érdekében felhasználni.  

Érintett területek: 

- rendezvényszervezés 

- kiadványtervezés 

- restaurálás, digitalizálás 
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- szolgáltatásfejlesztés 

- IKT fejlesztés 

- továbbképzés 

 

Marketing stratégia és Kommunikációs terv 

A kulturális piacon nagy a verseny a finanszírozott forrásokért, az információszolgáltatásért, a 

használók elvárásának minél jobb teljesítéséért, a presztízsért. Ahhoz, hogy ezen a piacon mi is 

hatékonyan részt vegyünk, fontos hogy a marketing tevékenységeket beépítsük a feladataink közé, 

ilyenek pl.: lehető leghatásosabban kommunikáljunk a felhasználóinkkal; megérthessük igényeik 

változását, erre építve megfelelő szolgáltatást nyújtsunk; állandó visszajelzésre adjunk lehetőséget. 

A könyvtár marketingstratégiáját fontos a fenntartó hosszú távú céljaihoz is igazítani. A város 

könyvtára olyan fejlesztések és új feladatok megvalósítása előtt áll, amely lehetőséget teremt számára, 

hogy a település hosszú távú céljainak elérésében tevékenyen részt vállaljon. 

A belső és külső környezet jellemzőinek tudatában elmondhatjuk, hogy intézményünk 

szolgáltatási kínálata az élet több területén is számottevő. Elsődleges és alapvető funkciója a 

Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak szerint: „könyvtári ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű 

közkönyvtár”. Alapfeladatát tekintve másik ilyen intézmény nincs a településen, azonban a város több 

intézménye is versenytársa lehet azonos vagy jellegét tekintve hasonló szolgáltatása miatt. A 

versenytársak feltérképezése során nyilvánvalóvá vált, hogy könyvtárunk erőssége, hogy nyilvános 

intézmény, amely folyamatosan nyújtja széleskörű szolgáltatásait képzett szakemberek segítségével, 

ingyenesen látogatható közösségi tér szerepet tölt be. Több, eddig megvalósult programunk, 

rendezvényünk során megtaláltuk azokat a pontokat, amelyek mentén a versenytársak mindegyikével 

együttműködéseket tudtunk kialakítani. 

 

Marketingkommunikáció 

 

A könyvtár elhelyezkedése a településen, a könyvtár épülete, belső terei, eszközei, a könyvtáros 

viselkedése, megjelenése, öltözködése, panaszkezelése mind fontos szerepet játszik a már meglévő és 

a lehetséges jövőbeni felhasználók számára.  

A marketingkommunikáció négy részterülete: a PR, a reklám, a promóciós akciók és a 

személyes eladás. A szarvasi Városi Könyvtár marketingeszközei: gyermekkönyvtári programok, 

közönségtalálkozók a felnőtt könyvtárban, klubok, Internethasználat képzés, a Szarvasi Digitális 

Könyvtár, hűséges olvasóknak engedmények, Szarvasi Bibliothéka Alapítvány népszerűsítése, Könyv-

pontok a városban. 

 

6. Partnerközpontúság 
 

Partnerazonosítás 

 

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.  
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- Belső: aktív munkatársak, nyugdíjas munkatársak 

- Külső: középiskolások; szakiskolások; középiskolás kollégisták; pedagógusok; frissen végzett 

diplomások; nyugdíj előtt állók és friss nyugdíjasok; útkeresők (állás keresők, 

munkanélküliek); középkorú felnőttek, aktív dolgozók; gyereket kísérő szülő,  kismamák, 

kisgyermekes szülők; általános iskolás -felső tagozat; általános iskolás - alsó tagozat; óvodák; 

hátrányos helyzetű gyerekek; helyi főiskolák hallgatói;  hátrányos helyzetű felnőttek 

(fogyatékosság, anyagi helyzet, otthonukhoz kötöttek),  idősek otthonában lakók, nyugdíjasok; 

sportolók. Intézmények: fenntartó; helyi média; civil szervezetek, szlovák kisebbség, roma 

kisebbség; Cervinus Teátrum; múzeum; Arborétum; Körös-Maros Nemzeti Park; egyházak. 

 

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

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

kapcsolatokat.  

 

Mérések  

 

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 mérések eredményei (lásd: Mérések, elemzések) 

 

Használói  szabályzatok 

 

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 
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Panaszkezelés. Panaszkezelési Szabályzat 

 

Szabályzatunk célja, hogy a szarvasi Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári 

funkciónak, minőségbiztosítási elveinek megfelelően biztosítsa a használói visszajelzéseket. Célunk 

olyan eljárások alkalmazása, amelyek révén tevékenységeink során keletkező, a követelményeknek 

nem megfelelő szolgáltatások azonosíthatóak, kezelhetőek legyenek. A panaszkezelési eljárás alapja a 

panasz, amely elidegeníthetetlen joga a könyvtárhasználónak. A Könyvtár Panaszkezelési szabályzata 

rögzíti a panasz benyújtásának módját, a panaszkezelés hivatalos eljárásának rendjét, dokumentálását, 

elbírálásának határidejét, formáját, felülvizsgálati rendjét. 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. 

 

7. Folyamatszabályozás. Folyamatleltár. Hibalehetőségek súlyozása 
 

A folyamatszabályozás az a módszer, ahogyan a szervezet azonosítja, kezeli, javítja és fejleszti 

kulcsfontosságú folyamatait a szervezeti stratégia és tervezés támogatása érdekében. 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) 

- Kockázat elemzések 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. 
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Könyvtárunk meghatározta a folyamatokhoz tartozó tevékenységeket, a folyamatokat csoportosítottuk. 

Főfolyamatok csoportjai: Dokumentumszolgáltatások, Információs szolgáltatások, Közösségi 

szolgáltatások, Kiegészítési szolgáltatások, Felnőttképzési szolgáltatások. Vezetői folyamatok 

csoportjai: Szakmai menedzsment, Erőforrás menedzsment, Projekt menedzsment, 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 

szükség szerint új folyamatokat építünk be a teljes adminisztráció elkészítésével együtt. 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

 

- Folyamatábrák (ld. melléklet) 

- Folyamatleírások (ld. melléklet) 

- Szolgáltatási előírások (ld. melléklet) 

- Kockázatelemzések (ld. melléklet) 

 

8. Mérések, elemzések 

 

Teljesítménymutatók 

2016-ban a könyvtár statisztikai adatain alapuló teljesítménymutatóit összehasonlítottuk 8 másik közel 

hasonló nagyságrendű település 2015-ös adataival. Az adatokat a Könyvtári Intézet Magyarországi 

könyvtárak statisztikai adatai című oldaláról gyűjtöttük össze. A mérés részletes eredményeit 

Teljesítménymutatók elemzése c. dokumentum mutatja be, amelynek összegzése a következő: 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. 

 

Munkatársak teljesítménymérése 

 

Az értékelés célja, tárja fel a munkatársak munkavégzésének erősségeit, fejlesztendő területeit; segítse 

a képzési, fejlesztési igények és célok megfogalmazását; motiváljon az eredményesebb 

munkavégzésre. A bizalmas, cél-eredmény orientált értékelést valamennyi munkatárssal évente A 

munkatársak értékelési rendszere dokumentum alapelvei szerint végezzük el a Könyvtár szervezetén 

belül. Figyelembe vesszük az egyes munkakörök közötti különbözőségeket, cél-eredmény orientált. A 

könyvtárvezető értékelését a többi munkatárs végzi el. 
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Az értékelés területei: tulajdonságok (kompetenciák), viselkedés, eredményesség 

Az értékelés folyamata: 

- Döntés az értékelésről, az értékelés céljának és módszerének kommunikálása. Felelős: a 

könyvtárvezető. 

- Az értékelőlapok szempontjainak összeállítása. Fontos az általános elvárások, valamint az 

egyes munkakörökkel kapcsolatos speciális elvárások figyelembe vétele. A MIT javaslatára a 

könyvtárvezető hagyja jóvá. 

- Az értékelés elvégzése 

 

Minden munkatárs önállóan értékeli magát az értékelőlap segítségével. Ezzel párhuzamosan a 

közvetlen vezetője is értékeli a munkatársat, hasonló szempontok alapján. A könyvtárvezető önállóan 

értékeli önmagát. A könyvtárvezetőt valamennyi munkatárs önállóan értékeli. Mind a munkatársi, 

mind a vezetői értékelés összevetése személyes, négyszemközti megbeszélés keretében történik. Cél a 

különbözőségek okainak feltárása, konszenzuskeresés. A munkatárs erősségeinek és fejlesztendő 

területeinek meghatározása. A fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési elemek meghatározása. 

A teljesítményértékelés eredményeit munkaértekezlet keretében megbeszélik. 

Az értékelőlapok egyik példánya a munkatársnál marad, a másik példányt a könyvtárvezető 

őrzi. Az értékelőlapokat bizalmasan kell kezelni, harmadik személynek csak mindkét fél 

hozzájárulásával szabad kiadni. Döntést kell hozni az iratok megőrzésének, selejtezésének rendjéről. A 

könyvtárvezető az értékelések ütemezéséről és elvégzéséről nyilvántartást vezet. A két évenkénti 

értékelést az előző értékelés során megállapított fejlesztésre szoruló területek felülvizsgálatával 

célszerű elvégezni. 

Dolgozói elégedettségmérés eredménye 

 

A szarvasi Városi Könyvtár munkaközösségének elégedettségi vizsgálatát a 2015. áprilisi MIT 

értekezlet alkalmával, végeztük el először Vidra Szabó Ferenc vezetésével, az általa összeállított 

kérdőív segítségével. A felmérést 2017-ben megismételtük, ami alapján a szakértő összehasonlító 

elemzést készíthetett a munkatársi elégedettségről intézményünkben. A név nélkül kitöltött 

kérdőíveket szaktanácsadó értékelte előzetesen, az eredményt szemléltető előadás során tárta fel a 

csoport minden tagja előtt lehetőséget biztosítva a szóbeli megbeszélésre. Összesen 7 fő adott meg 

értékeket véleményével kapcsolatban. 

A vizsgálat célja a munkatársak munkahellyel, vezetéssel kapcsolatos elégedettségi szintjének 

feltérképezése volt, a dolgozók munkafolyamatokhoz, csapatmunkához való viszonyára is fény derült. 

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

törekvései milyen hatással voltak a Városi Könyvtár szervezeti kultúrájára. 

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. Több önálló 

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

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

emelték ki a jó munkahelyi légkört. Fontosnak tarja 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. 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.  
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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. 

Használói igényfelmérés eredményei 

 

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 jelent 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. 

  

Felnőtt lakosság 

 

2017. január 5 – március 1. közötti időszakban végeztünk kérdőíves felmérést a szarvasi felnőtt 

lakosság körében a város több különböző pontján élő családok, társasházi lakóközösségek 

megkeresésével. A válaszadás önkéntes és névtelen volt. 

 

Ifjúsági korosztály 

 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a könyvtártól távolabb helyezkedik el, a tanárok és a 

diákok a távolság miatt sajnos ritkán jutnak el az intézményünkbe, csak évente 1-2 alkalommal 

számukra szervezett programjaink alkalmával találkozunk velük.  A Székely Mihály Szakképző 

Intézmény épülete szomszédos a Városi Könyvtárral, ennek ellenére kevesen látogatják 

könyvtárunkat. Az itt tanulók és dolgozók potenciális célcsoportunk lehet a két intézmény 

közelségéből adódóan. Az iskola kollégista tanulóit kérdeztük meg felmérésünkben. A könyvtárvezető 

személyesen felkereste a település két középiskolájának igazgatóit egyeztetve a felmérések 

lefolytatásának lehetőségeit. Tanári segítséggel juttattuk el a kérdőíveket a fiatalokhoz. 

Összesen 167 db kérdőívet töltöttek ki a megkérdezettek. Ebből 77 a felnőtt lakosság köréből, 90 

középiskolás fiatalok köréből érkezett be. A szöveges válaszok összegyűjtése, csoportosítása is 

megtörtént.  

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.  
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Többen a könyvtár IFI közösségi helyén is elképzelhetőnek tartják a zenehallgatás, barátokkal való 

beszélgetés, kortársakkal való ismerkedés lehetőségét. A fiatalok véleményekre támaszkodva 

kezdeményezni szeretnénk egy középiskolás fiataloknak szóló olvasóklubot a biblioterápia módszereit 

alkalmazó, pedagógus végzettségű könyvtáros vezetésével. Ehhez mindkét intézményben felvesszük a 

kapcsolatot a humán munkaközösség-vezetőkkel. A könyvtárhoz közeli iskola tanulóinak figyelmét az 

útjukba eső megállítótábla felállításával hívjuk fel a könyvtár szolgáltatásaira, az IFI közösségi helyre. 

 

Elégedettségvizsgálat eredményei 

 

2014-ben és 2016-ban a használók igényeinek, szokásainak, elégedettségének kérdőíves mérését 

végeztük el a Könyvtár felnőtt részlegében. A mérések 1 hónapon keresztül zajlottak, papír alapú 

kérdőív kitöltésére kértük meg látogatóinkat. 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. Korábbi mérés alkalmával a nyugdíjasok száma volt a magasabb. A válaszadóink 

többsége alkalomszerűen (42%) és havonta egyszer látogatja könyvtárunkat.   

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

szolgáltatásainkat. A válaszadók nagyon elégedettek munkatársaink szakmai felkészültségével és 

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

állomány kereshetőségével, a polcokon való renddel és a kölcsönzés időtartamával nagyon 

elégedettek.  

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. 

A könyvtár honlapját a válaszadóink 83-an ismerik és elégedettségüket fejezték ki. Online 

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

Könyvtárunk a Facebookon is elérhető, a válaszadók közül 59-en pozitívnak értékelték.  

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

idegennyelvű-, és gyermek könyveket 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. 

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a válaszadóktól. 

 

2016-ban is elvégeztük a felmérést. 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. Korábbi mérés alkalmával a nyugdíjasok száma volt a magasabb. 

A válaszadók jelentős része havonta jön a könyvtárba, ezek a látogatások nagy valószínűséggel a 

kölcsönzések miatt történnek. A hetente és hetente többször látogató a folyóirat olvasás és reprográfiai 

szolgáltatások igénybe vétele miatt fordult elő. Ezt igazolja alább a szolgáltatások igénybevételének 

mérése. 
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Szolgáltatások igénybevétele: 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. 

Munkatársaink vagyis személyi tényezők értékelésében: szakmai felkészültség, segítőkészség, 

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

arányban kaptuk a nagyon elégedett válaszokat.  

Az állomány tekintetében jó a megelégedettség, de az áttekinthetőség még javításokra vár. Friss 

irodalommal történő gyarapítás kevésbé észrevehető az állomány zsúfolt elhelyezkedése miatt. A 

megszabott kölcsönzési idő megfelelő. 

Tárgyi tényezők tekintetében: A számítógépek mennyisége és minőségével nagyon elégedettek a 

válaszadók. Elégedetlenségre adnak okot a körülmények (külső állapot), megközelíthetőség és a terek 

elrendezése pl. a polcrendszerek sűrű elhelyezése, áttekinthetőség, zsúfoltság. 

 

További méréseink voltak 2017-ig: 

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

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

- A 2016. évi III. Könyvtárszakmai Nap elégedettségmérése 

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

 

9. Önértékelésen alapuló minőségcélok 
 

● Fontosnak tartjuk a jövőben a hosszútávú előretervezést 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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10.  Mellékletek 
 

1. sz. melléklet. A szarvasi Városi Könyvtár stratégiai terve 2016-2020 

2. sz. melléklet. Folyamatábrák 

3. sz. melléklet. Folyamatleírások 

4. sz. melléklet. Szolgáltatási előírások 

5. sz. melléklet. Kockázatelemzések 


