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                                          KÖNYVTÁR CÍM ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN 
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„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit, amikor nem látják. 

 Attól a versenytárstól kell félned, amelyik egyáltalán nem foglalkozik veled.  

Csinálja a dolgát, méghozzá egyre jobban és jobban.” 

(Henry Ford) 

1. Motiváció - elkötelezettség 

 

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár. 

Legfőbb célja, hogy Bük és kistérségének kiemelt közgyűjteményeként magas színvonalú 

munkát folytasson és új lehetőségeit felismerve folyamatos fejlődést mutasson. Küldetési 

nyilatkozatának szellemében, megfogalmazott stratégiája mentén, legyen elkötelezett a 

minőségi kultúra mellett, annak alakításában, fejlesztésében és közvetítésében, egyben 

folyamatosan erősítse közösségi szerepvállalását a településen és a térségében.  Mindig is 

fontosnak tartotta, ám az elmúlt években tudatosan elkötelezte magát annak, hogy a Büki 

Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kollektívája egy barátságos, családias, kulturált 

(minőségi) környezetben, képzett és empatikus (minőségi) szakalkalmazottak által közvetített 

minőségi szolgáltatásokkal álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére. 

 

Könyvtári vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy használói – egyének és 

közösségek – számára, a kor igényeinek megfelelően biztosítsák a szabad hozzáférést az 

információhoz, a dokumentumokhoz, a tudáshoz. A városi könyvtár és a fiókkönyvtár 

munkatársait a minőségközpontú gondolkodás jellemzi.  
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Elkötelezettek vagyunk a minőségbiztosítási rendszer kiépítésében és működtetésében és a 

minőségi munkavégzés, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 

Meghatározó fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének egyenletes biztosítása, 

folyamatos ellenőrzése, javítása, fejlesztése. 

A minőségi szolgáltatás érdekében:  

 Az érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges erőforrások biztosításával 

végezzük munkánkat. 

 Partnereink igényeire alapozott korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtunk, illetve 

gyűjteményünk szervezésében is a használó központúság elvét érvényesítjük. 

Mindezek érdekében rendszeresen vizsgáljuk külső partnereink elégedettségét, 

felmérjük a helyi használói szükségleteket, majd igazodva a kapott eredményekhez 

alakítjuk szolgáltatásainkat és könyvtári állományunkat.  

 Törekszünk az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére a 

könyvtári környezetben, szolgáltatásainkban, gyűjteményünkben és a honlapunkon. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a használók és a munkatársak személyi biztonságára, a jó 

munkahelyi légkört biztosító feltételek megteremtésére, fejlesztésére és környezetünk 

megóvására.  

 A szolgáltatások és a minőségi munkavégzés környezetét, tárgyi és technikai 

felszereltségét a kor elvárásainak megfelelően fejlesztjük. 

 

Az elmúlt időszak könyvtári fejlesztései: 

 infokommunikációs technikai fejlesztés, 

 0-24 órás online elérés, 

 külső/belső könyvtári környezet megújítása, 

 akadálymentesített intézmény, 

 olvasási kompetencia-fejlesztő és olvasásnépszerűsítő programok, 

 szakalkalmazottak tudásfejlesztése 

és a könyvtár megnövekedett elismertsége az újabb minőségi célok és eredmények 

kitűzésére sarkallta könyvtárunk munkatársait. Fürdőváros révén, a településre érkező 

vendégek pihenésének kulturált eltöltését támogatja bükfürdői fiókkönyvtárunk, amely 2011-

ben költözött új, mindenki által jól megközelíthető helyre.  
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2. A pályázat célja 

 

A Minősített Könyvtár Cím pályázati lehetősége arra ösztönözte könyvtárunkat, hogy e cím 

megszerzésére is pályázzon. Úgy gondoltuk, hogy bár egy kisváros kiskönyvtára vagyunk, ám 

olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek a helyi igényeknek messzemenőkig megfelelnek, 

illetve olyan szakmai, minőségi szintre tudtuk emelni könyvtári tevékenységünket, amely 

predesztinál bennünket egy magas szintű, alapos értékelési követelményekkel működő 

minőségi rendszerben történő megmérettetésre. Ehhez adott segítséget a Nemzeti Kulturális 

Alap jelen pályázata, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy a cím megszerzéséhez szükséges 

dokumentumokat folyamatosan elkészítsük, a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben 

foglaltakat megvalósítsuk és a szakmai felkészüléshez szakértő segítségét vegyük igénybe.  

3. Előzmények 

 

A büki könyvtár minőségi szolgáltatás és kultúraközvetítés iránti igényét és elkötelezettségét 

jelzi azoknak a korábbi dokumentumoknak és szabályzatoknak megléte, amely a minőségi 

működést támogatták, segítették a felkészülés előtti időszakban is már. Például, 

könyvtárhasználati szabályzatok, küldetésnyilatkozat, stratégiai terv, SWOT és PGTTJ 

elemzések, éves beszámolók és tervek, munkaköri leírások, esélyegyenlőségi terv, 

panaszkezelési szabályzat, használói elégedettségi vizsgálatok, önértékelés, pályázatok 

dokumentációja, együttműködések. 2015. január 21-én szakfelügyeleti vizsgálatra került sor 

könyvtárunkban, amely a meglévő dokumentáció áttekintésére is kitért.  

Részlet a jegyzőkönyvből: „A könyvtár Minőségi Kézikönyvét 2014-ben állította össze, és 

fogalmazta meg minőségpolitikáját, amely igazodik a könyvtár stratégiai tervéhez, a használói 

igényekhez, fenntartói elvárásokhoz. Tartalma: jogszabályok, irányelvek, minőségpolitika, 

statisztikai mutatók, teljesítményértékelés szabályai, használói elégedettségmérések, SZMSZ, 

szolgáltatási előírások, folyamatábrák, a könyvtár önértékelése. Az önértékelés a KKÉK 

kritériumai szerint készült, így megfelel a könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak. Az 

önértékelésben 745 pontot értek el. Használóinak elégedettségét (2012., 2014.), illetve 

szükségletét (2013.), rendszeresen mérik és figyelembe veszik szolgáltatásaik alakításánál.” 
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A szakfelügyeleti vizsgálat, illetve az út, amelyen a közös gondolkodás elindult 

könyvtárunkban, megerősített bennünket abban, hogy tudatosabb odafigyeléssel forduljunk a 

minőségmenedzsment felé. Megismerve időközben a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszert, szükségesnek láttuk, hogy még több tudást, tapasztalatot és jó gyakorlatot 

szerezzünk a minőségbiztosítás területén, főként azért is, hogy biztos szakmai 

felkészültséggel indulhassunk a Minősített Könyvtár Cím elnyeréséért.  

A könyvtár vezetője MA végzettségű informatikus könyvtáros, aki diplomamunkáját a 

CERTIDOC: könyvtári és információs szakemberek európai minősítési rendszere témából írta. 

Jó alapot jelentett ugyan meglévő tudása, ám elengedhetetlennek tartottuk a mentori 

segítséget a felkészülésben. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 

Könyvtárát (NymE SEK) kerestük meg a feladatellátáshoz. A választást indokolta: 

 az egyetemi könyvtár rendelkezik már a Minősített Könyvtár Címmel;  

 igazgatója, Keszeiné Barki Katalin „Máraitól Arisztotelészig: a minőség, mint 

felhajtóerő” című szolnoki előadása adott megerősítést a meglévő háttértudásukról és 

tapasztalataikról;1 

 a két könyvtár közelsége a többszöri konzultációt teszi lehetővé; 

 a Berzsenyi Dániel Könyvtár nyertes NKA pályázata 2 elismert szakember – Dr. 

Skaliczki Judit és Vidra Szabó Ferenc - tréningjéhez kínált együttműködést. 

4. A pályázat megvalósítása 

 

4.1 A pályázatban vállalt, támogatott feladat: szakértői tevékenység 

 

A szakértői tevékenységgel szemben támasztott elvárásunk volt:  

 munkánk, könyvtári dokumentációnk egyfajta rendszerezése, áttekintése, módosítása 

 a PDCA elv alkalmazása, 

 az önértékelés szakszerű elsajátítása a KKÉK alapján,  

 a munkánk minőségének emelése,  

 a munkatársak szélesebb körű rálátása a minőségbiztosítás tevékenységére, 

 a könyvtári munkaközösség erősítése. 

 

                                                           
1
 47. Vándorgyűlés, Szolnok – 2015. július 17. 
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A Vas megyei szakértő kiválasztását követően, a pályázatban tervezettektől kicsit eltérően, 

alakítottuk munkamódszerünket. A szakértő közelsége (Bük-Szombathely 25 km) lehetővé 

tette, hogy a tervezett két napos találkozástól eltérően, 27 alkalommal tartsunk konzultációt, 

tapasztalatcserét a pályázati időszakban.  A konzultációkról rövid feljegyzés készült minden 

esetben. A találkozók közti időszakban, illetve a pályázat lezárását követően is elektronikus 

kapcsolattartás működik a könyvtár és a mentor között, hiszen azóta is figyelemmel kíséri 

munkánkat, felkészülésünket a Minősített Könyvtár Cím pályázat kapcsán. 

 

4.2 A konzultációkon történt: 

 

1) 2015. október 1-jével kezdte meg mentori tevékenységét Keszeiné Barki Katalin 

könyvtárunkban. Első alkalommal tájékoztatást adott mindarról, amit a Minősített Könyvtár 

Cím pályázatról tudni fontos. Bemutatta a NymE SEK pályázati felkészülésének állomásait, az 

elkészített dokumentációt, illetve felhívta a figyelmet mindazokra a tapasztalatokra, 

elvárásokra, amely a sikeres pályázat elkészítéséhez nyújt biztos kiindulást. Jó példákra és 

szakirodalom áttekintésére tett javaslatokat. Mi, a büki könyvtár munkatársai pedig látogatást 

tettünk az egyetemi könyvtárban, ahol a kollégák véleményét is meghallgattuk, valamint 

betekintést nyertünk a minőségmenedzsment dokumentációjába. 

 

2) A felkészülési folyamat első lépéseként, a megvalósításához szükségesen, létrehoztuk a 

Minőségirányítási Munkacsoportunkat 2015. október 15-én. Átgondoltuk a MIM 

működtetésének feltételeit. Meghatároztuk ügyrendjét, azon belül célját, feladatait, hatáskörét, 

összetételét, valamint a felelősségi jogköröket. A MIM munkájában a könyvtár valamennyi 

szakalkalmazottja részt vesz, 3 fővel összesen. 

 

3) A következő hetek/hónapok teendői, a konzultációk között eltelt rövid időszak, nagyon 

feszített tempót, koncentrált odafigyelést igényelt tőlünk. Részletesen megismerkedtünk a 

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerrel, annak kritériumaival/alkritériumaival, az értékelő 

táblázattal, PDCA ciklus jelentőségével. Az egyes pontok tisztázását, megértését követően, 

találkozásról találkozásra haladva, elkészítettük a könyvtár önértékelését. Megvizsgáltuk 

meglévő erőforrásait, adottságait, szolgáltatásait, illetve eredményeit elemezve, kitűztük 

azokat a mérföldköveket, amelyek fejlesztést, megoldást várnak el a kollégáktól és a 

vezetéstől. 
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4) Ezt követően a teljes könyvtári dokumentációt vettük górcső alá. Javaslatokat fogalmaztunk 

meg magunknak arról, hogy mely írásos anyagok igényelnek beavatkozást, módosítást, illetve 

melyek a könyvtár azon hiányosságai, amelyek mielőbbi megoldást sürgetnek a minőségi és 

hatékony munkavégzés érdekében, a partnerség jegyében. Részletesen áttekintettük az 

önértékelés kötelező és ajánlott dokumentációját.  

Például (a teljesség igénye nélkül): 

 folyamatszabályozás, folyamatleltár, folyamatábrák 

 partnerazonosítás, partnerkezelés 

 kommunikációs terv felülvizsgálata 

 projektleírások készítése 

 teljesítménymutatók számbavétele 

 feladatmátrix 

 humánerőforrás tudása 

 média-megjelenések következetesebb gyűjtése 

 a könyvtári stratégia terv áttekintése, újragondolása, módosítása 

 a szervezeti kultúra értékelése/önértékelése, kompetenciák összegyűjtése 

 panaszkezelés 

 eredmények 

 

5) Következő konzultációk eredményeként, az ajánlott és kötelező dokumentumok részletes 

átbeszélését követően, egy időtervet állítottunk össze 2016-ra, a felkészülés időszakára.    

 

„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettő közül,  

nem teljes az élet." (Szabó Magda) 

 
 

CÉL FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

Minőségirányítási 
munkacsoport (MIM) 
létrehozása  

Ügyrend készítése 

- vezető: Haizler Lászóné 
o felelős a minőségügyi 

rendszer 
működtetéséért 

- minőségügyi felelős: Markó 
Tamásné  

o felelős a 
dokumentációért 

o feljegyzések 

Haizler 
Lászlóné 

2015. október 
15. 
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készítéséért 
o jelenléti ívek 

készítéséért, 
dokumentálásáért 

Önértékelés 
 

Önértékelés módosítása 
Ismételt önértékelés  

Valamennyi 
munkatárs 

2015. december 
10. 
2016. december 
10. 

Minőségirányítási 
kézikönyv 

A felkészülés végén készítendő Haizler 
Lászlóné 

 

Organogram (1. 
kritérium) 

Organogram átgondolása, módosítása Haizler 
Lászlóné 

2016. január 10. 

Minőségpolitika (1. 
kritérium) 

Minőségpolitika átgondolása, 
módosítása  
(segítség dr. Skaliczki Judit ppt) 

Haizler 
Lászlóné 

2016. január 13. 

Továbbképzési terv (1. 
kritérium) 

2015-2017-es időszakra átgondolni és 
összeállítani az újabb képzési tervet 
(akkreditált képzések, megyei könyvtár 
képzései, önképzés) 

Haizler 
Lászlóné 

2015. október 
15. 

Belső és külső 
kommunikációs terv (1. 
kritérium) 

Kommunikációs terv átgondolása, 
módosítása (Kapcsolódik a 
Partnerazonosítási szabályzathoz és a 
Partnerlistához) 

Markó 
Tamásné 

2016. április 30. 

Munkatársi kérdőíves 
felmérés (1. kritérium) 

Felmérés készítése 
Kiértékelés 

Valamennyi 
munkatárs 
Barki Katalin 

2015. december 
10. 
2016. január 13. 

Kitüntetések (1. 
kritérium) 

Önkormányzati kitüntetési szabályzat 
(Közalkalmazotti szabályzat) 
csatolása a dokumentációhoz 

Haizler 
Lászlóné 

2016. január 31. 

Partneri együttműködés 
(1. kritérium) 

Partneri együttműködések csatolása a 
dokumentációhoz 
(+pályázatok keretében, önkéntesek 
fogadása miatt) 

Markó 
Tamásné 

2016. január 31. 

Stratégia (2. kritérium) Stratégiai terv újragondolása, 
módosítása (lásd. KI – minta) 
2009-2013.; 2014-2020 – tervezés, 
módosítása 2016-2020 

Haizler 
Lászlóné 

2016. február 
29. 

Éves munkaterv (2. 
kritérium) 

Éves munkaterv elkészítése Haizler 
Lászlóné 

adott év február 
16. 

Éves jelentés (2. 
kritérium) 

Éves jelentés készítése Haizler 
Lászlóné 

adott év 
november 30.  

SWOT, PGTTJ, 
küldetésnyilatkozat, 
jövőkép 

A Stratégiai terv részeként, áttekinteni, 
szükség szerint aktualizálni 

Haizler 
Lászlóné 

2016. február 
29. 

Minőségbiztosítással 
kapcsolatos pályázatok 

NKA pályázat, beszámoló elkészítése  
NKA pályázat dokumentációjának 
csatolása 
Minősített könyvtár – akkreditált képzés 
tervezése 

Haizler László 
Markó 
Tamásné 
 
Haizler 
Lászlóné 

2016. március 
21. 
2016. március 
21. 
 
2016 tavasza 
vagy ősze 

Munkaerő gazdálkodás 
(3. kritérium) 

Munka/feladatmátrix készítése Markó 
Tamásné 

2016. február 
20. 

Esélyegyenlőségi terv 
(3. kritérium) 

Az Esélyegyenlőségi terv aktualizálása, 
beillesztése a dokumentációba 

Markó 
Tamásné 
 

2016. február 
28. 
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Projektleírások (3. 
kritérium) 

Dokumentálás bevezetése Haizler 
Lászlóné 

folyamatos 

Munkatársi önértékelés 
(3. kritérium) 

Önértékelés és a dokumentálás 
bevezetése 

Haizler 
Lászlóné 

2016. november 
30. 

Partnerazonosítási 
szabályzat (4. kritérium) 

Partnerazonosítási szabályzat készítése 
összhangban a Kommunikációs tervvel 
és a Partnerlistával. A partnerlista 
folyamatos aktualizálása. 

Markó 
Tamásné 

2016. április 30. 

Saját bevételek Támogatói szerződések kapcsolása a 
dokumentációhoz. 
(Nyári táborozás, mint bevételi forrás) 

Markó 
Tamásné 

folyamatos 

Akadálymentesítés Akadálymentesítési (piktogramok, 
számítógép+szoftver, városi rehab. 
program stb.) dokumentumok 
kapcsolása a pályázati 
dokumentációhoz 

Markó 
Tamásné 

2016. június 30. 

Tudáshasznosulás (4. 
kritérium) 

Képzéseken, konferenciákon, 
rendezvényeken szerzett tudás 
megosztása 

Haizler 
Lászlóné 

folyamatos 

Folyamatleltár (5. 
kritérium) 

Folyamatleltár készítése  
 

Haizler 
Lászlóné 

2016. április 30. 

Folyamatábra (5. 
kritérium) 

Folyamatábrák készítése valamennyi 
munkatárs 

folyamatos 

Folyamatleírás (5. 
kritérium) 

Folyamatleírás készítése valamennyi 
munkatárs 

folyamatos 

Elégedettségmérés (6. 
kritérium) 

Kutatási terv készítése 
Felmérés 
Kiértékelés, intézkedési terv készítése 

Haizler 
Lászlóné 
Markó 
Tamásné, 
Németh 
Istvánné 

2016. április 30. 
2016. május 30. 
2016. 
szeptember 15. 

Panaszkezelés (6. 
kritérium) 

Panaszkezelési szabályzat átgondolása, 
módosítása 

Haizler 
Lászlóné 

2016. november 
30. 

Teljesítménymutatók (6. 
kritérium) 
 

Teljesítménymutatók készítése Németh 
Istvánné 

2016. augusztus 
30. 

Dolgozói eredmények 
(7. kritérium) 

Munkatársi elégedettségmérés 
lásd Munkatársi kérdőíves felmérés (1. 
kritérium) 

Haizler 
Lászlóné 

2016. december 
10. 

Médiaszereplés (8. 
kritérium) 

Lista a médiaszereplésről (lista a webre) Haizler 
Lászlóné 

folyamatos 

Partnerek elégedettsége 
(8. kritérium) 

Partnerek kérdőíves felmérése 
(közoktatás, civil szervezetek, 
beszállítók) 

Haizler 
Lászlóné 

folyamatos 

Fenntartói értékelés (9. 
kritérium) 

Fenntartói értékelés – testületi ülés – 
beszámoló elfogadása - jegyzőkönyv 

Markó 
Tamásné 

folyamatos 

Szakfelügyeleti jelentés Szakértői jelentések kapcsolása a 
dokumentációhoz 

Markó 
Tamásné 

2016. december 
30. 

Pályázatok Pályázatok listája weblapra is (saját, 
konzorciumi stb.) 

Haizler 
Lászlóné 

2016. március 
30. 

Közösségi 
rendezvények 
(születésnap, névnap, 
karácsony stb.) 

Alkalmak összegyűjtése excel 
táblázatban (bizonyíték – fotók) 

Markó 
Tamásné 

folyamatos 
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6) Könyvtárunk munkatársai az időterv mentén teszik most már tudatosan, rendszerezve a 

mindennapi tevékenységüket. Elkészült egy belső blog „rejtett tartalmak” címen, amely a MIM 

tagjainak tájékoztatását szolgálja, külső felhasználó számára nem nyilvános. A blogra 

bármelyik munkatársunk küldhet be tartalmi bejegyzést, hiszen eredményes munkát csak az 

elkészült dokumentumok belső nyilvánosságra hozásával lehet végezni.  

 

7) A könyvtár honlapján egyes minőségirányításhoz kapcsolódó dokumentáció már 

elérhetővé vált, ám ezek felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.  
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Újdonság már a könyvtár média-megjelenéseinek közzététele honlapunkon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) A megismerés, a tudásgyarapítás, a jobbítás iránti szándékunkat bizonyítja az is, hogy a 

Berzsenyi Dániel Könyvtár Minősített Könyvtár Cím pályázatra szervezett szakmai tréningjén 

- NKA 3531/00112 sz. pályázata – 2 fővel részt vettünk. Trénereink voltak Dr. Skaliczki Judit 

és Vidra Szabó Ferenc, akikkel elméletben és gyakorlati feladatokon keresztül tekintettük át a 

könyvtári önértékelés elkészítésnek folyamatát, kötelező és ajánlott dokumentumait. 
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9) A könyvtáros kolléganők további elkötelezettségét, közös akaratát tükrözi azon lépésünk is, 

hogy jelentkeztünk két fővel a Könyvtári Intézet „A könyvtárak minősítése és a Könyvtári 

Közös Értékelési Keretrendszer” elnevezésű 60 órás budapesti képzésére, amelynek 

költségét saját költségvetési forrásból finanszírozzuk meg. 

5. A pályázat eredményessége 

 

A Nemzeti Kulturális Alap jelen pályázatában nyilatkoztunk arról, hogy könyvtárunk két éven 

belül indul a Minősített Könyvtár Cím pályázaton. A mentori felkészítés során, az áttekintett 

dokumentumok alapján, megbizonyosodtunk arról, hogy több formai feltételnek megfelel már 

könyvtárunk a pályázathoz. A lelkiismeretes felkészülés miatt, az időtervben vállalt 

kötelezettségeink megvalósítását követve, 2017-re tartjuk célszerűnek a pályázati 

dokumentáció szakszerű összeállítását és benyújtását a minősített címre. Az előttünk álló egy 

év szükséges arra, hogy pontosítsuk a már meglévő dokumentumainkat, módosítsuk a 

Minőségirányítási kézikönyvünket, nagyobb tudást és tapasztalatot szerezzünk az önértékelés 

gyakorlatában a szolgáltatások minőségi javítása érdekében. 

Keszeiné Barki Katalinnal az együttműködésünk folyamatos, olykor napi szintű volt a mentori 

időszakban. Eredményesnek gondoljuk a konzultációkat és a felkészítő munkáját azért is, 

mert a szabályzatok elkészítésében és használatában a közösségi akarat és szándék nyert 

teret. Köszönet szakértelméért és tapasztalataiért. Ígérete szerint felkészülésünket továbbra is 

figyelemmel kíséri és javaslataival, véleményével segíti a Minősített Könyvtár Cím elérését. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap jelen pályázata hozzájárult ahhoz, hogy aktív elkötelezettjei legyünk 

a minőségirányítási rendszer folyamatának, a szabályzatok kidolgozásának, az önértékelés 

elvégzésének.  

Tisztelettel köszönjük támogatásukat!  

 

Bük, 2016. március 02.  

   

       

Tóth Tamás     Haizler Lászlóné 

       intézményvezető                             intézményvezető-helyettes, könyvtáros 
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KONZULTÁCIÓS PILLANATOK 
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