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A Csorba Győző Könyvtár már évekkel ezelőtt megtette az első lépéseket a minőségirányítási
rendszer bevezetése terén, de a minőségkultúra irányába történő váltás nem hatotta át a
szervezetet.
A könyvtár vezetésében bekövetkezett változás, a szervezet feladatainak áttekintése,
küldetésének újragondolása, s az ennek megvalósítását szolgáló stratégiai döntések
meghozatala jó kiindulási pontot jelentettek a szervezeti kultúra tudatos építéséhez is.
Nyilván szerepe volt az új vezetésnek a minőségkultúra megteremtése iránti
elkötelezettségében annak a ténynek is, hogy a könyvtár új igazgatója korábbi munkahelyének
– a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont – keretei között maga is
aktívan részt vett a Minősített Könyvtár cím megszerzéséért indított szervezet- és
működésfejlesztési projekt munkájában. A munka tapasztalati és eredményei alapozták meg
az új vezetés azon gyors döntését, hogy a szervezeti működés áttekintése és újragondolása
legyen egyben a minőségkultúra könyvtáron belüli kialakításának eszköze is, illetve induljon
el egy olyan csapatmunka a munkatársak széleskörű bevonásával, amely reálisan
eredményezheti a közvetlen célok mellett a Minősített Könyvtár cím elnyerését is.
Ugyancsak a tapasztalatokra építve döntött úgy a könyvtár vezetése, hogy külső – szervezet és
működésfejlesztéssel, szervezeti és egyéni, elsősorban vezetői kompetencia-fejlesztéssel
foglalkozó, a könyvtárak életét jól ismerő - szakértőt von be a projektmunka előkészítésébe és
lebonyolításába.
Ehhez, illetve a felkészítő program kidolgozásához, a projekt kialakításához, a munkatársak
felkészítéséhez és menedzsment ismeretekkel és módszerekkel történő támogatásához,
valamint a minőségkultúra iránti elkötelezettség és a csapatszellem erősítéséhez kérte és
nyerte el pályázati úton a könyvtár az NKA támogatását.
A jelen beszámoló arról a munkáról szóló összefoglaló, ami a helyzet feltárásával kezdődött, a
projekt életre hívásával, a munkaterv elkészítésével, a munkarend kialakításával folytatódott,
s amelynek fontos eleme volt a munkatársak széleskörű mozgósítása, a projekt csapattá
kovácsolása.

1. Helyzetértékelés

A könyvtár vezetése – az igazgató és a projekt vezetésével megbízott általános
igazgatóhelyettes – a külső szakértővel közösen áttekintették a könyvtár helyzetét.
Az előzetes helyzetértékelés az ellenőrzés mind az öt fő irányát szem előtt tartotta, azaz
vizsgálta a könyvtár szabályozottságát, a működés szabályszerűségét, a gazdaságosság,
hatékonyság és eredményesség kritériumainak való megfelelést.
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Egy a KKÉK értékelési szempontjain nyugvó, több mint 50 pontból álló kérdőív segítségével
a könyvtár, illetve projektvezetés megállapításokat tett arra vonatkozóan, hogy
 hol vannak neuralgikus pontok a működésben
 hol vannak nyitott szabályozási kérdések (nem vagy nem megfelelő, esetenként nem
aktualizált szabályok)
 milyen a rendelkezésre álló, illetve a projektfeladatokra mozgósítható humán erőforrás
(mennyiségben és minőségben)
 milyen gyakorlatok, kialakult rutinok jellemzik a működést
 milyen elvárásokat fogalmaznak meg a külső partnerek a könyvtárral szemben
(különösen a fenntartó az új könyvtári vezetéssel szemben)
A KKÉK által az értékelési szempontok rendszerén keresztül megfogalmazott elvárások
mellett a figyelem kiterjedt a Minősített Könyvtár cím elnyerésére korábban kiírt pályázatok
követelményeire is, különös tekintettel a kötelező és ajánlott dokumentumok körét illetően.
A fentiek áttekintése és a KKÉK kritériumrendszerének áttekintése alapján az alábbi várható
feladatokat azonosította:














a projektmunka irányítása, szervezése, koordinálása
beszámoltatás, ellenőrzés rendjének felülvizsgálata
csapatépítés, mozgósítás a munkatársak körében
az új vezetői kör csapattá formálása
felkészülés, felkészítés a minőségfejlesztő munkára
a szervezeti kommunikáció megújítása, változásmenedzsment
rendszerépítés, működésfejlesztés a könyvtár egészében
szabályozás
folyamatleírás, a folyamatközpontú szemlélet megismertetése
a kiváló működést támogató dokumentációs rendszer kialakítása
partneri elégedettségvizsgálatok
eredmények számbavétele, a megfelelő indikátorok és eljárások kialakítása
önértékelés lebonyolítása

Bár korábban már elkészült a könyvtár 2020-ig szóló stratégiai
dokumentuma, a külső-belső környezeti változások megkívánták a
korábbi stratégia felülvizsgálatát is, s ennek részeként a küldetés,
jövőkép újragondolását.
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Pécs, 2016. február 29.

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár, Raktár

Minerva Fiókkönytár

Kertvárosi Fiókkönyvtár

Csipkefa Gyermekkönyvtár

Belvárosi Könyvtár, Raktárhelyiség

Raktár

Körbirodalom Gyermekkönyvtár

Pécsi Városi Hálózati Osztály

Olvasószolgálati Osztály

Gyűjteményszervezési Osztály

Helyismereti Osztály

Kapcsolati csoport

Titkárság, postázó, vendégszoba

Informatikai és Médiatechnikai csoport

Logisztikai csoport

Baranya Megyei Hálózati Osztály - Baranyai
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
/BKSZR/

BKSZR
IGAZGATÓHELYETTES

Zeneműtár

Könyvkötészeti csoport

Digitalizáló stúdió

Nemzetiségi Ellátó Központ

Könyvtárbuszok

Könyvtári szolgáltatóhelyek ellátása
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Végezetül az előzetes helyzetértékelés során, illetve az ennek keretében áttekintett feladatok
ismeretében véglegessé vált a könyvtár új - a tervezett működést támogatni, illetve
megvalósítani hivatott - szervezeti struktúrája, amelyet az alábbi organogram mutat be:

A Csorba Győző Könyvtár szervezeti felépítése

IGAZGATÓ
4

ÁLTALÁNOS
IGAZGATÓHELYETTES

Munkacsoportok:
- Innovációs munkacsoport
- Minőségirányítási Tanács (MIT)

Miszler Tamás
igazgató
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2. A minőségfejlesztő projekt életre hívása

A fentiekben nagyvonalakban jelzett feladatok mennyisége és sokszínűsége, s ebből fakadóan
a jellemző kompetencia-igények egy jól strukturált, mondhatni szofisztikált projekt
kialakítását indokolták.
Más könyvtárak tapasztalatai is megmutatták, hogy különösen a projektmunka kezdetén nagy
kihívást jelent a könyvtáros munkatársak számára, hogy menedzser-szemlélettel tekintsenek
saját szervezetük működésére, s olyan módszerekkel elemezzék és alakítsák, javítsák azt,
amelyeket eddig nem ismertek.
A projekt működésének hatékonysága érdekében több kisebb munkacsoport kialakítása
látszott célszerűnek, amely struktúrában jobban csoportosíthatóak a hasonló ismereteket,
kompetenciákat igénylő feladatok, s könnyebben megtalálhatók a feladatokhoz a
végrehajtásukra alkalmas vagy alkalmassá tehető munkatársak.
Ugyancsak a projektmunka hatékonysága okán arra is törekedett a projektvezetés, hogy
legyen átjárás, töretlen – informális csatornákon is zajló - információáramlás a projekten belül
biztosítva ezzel is a feladatok egymásra épülését, a párhuzamosságok kiszűrését, a
tudástranszfert. Éppen ezért az együttműködés szempontjából legfontosabb csoportok
esetében egy-egy közös projekttag személye jelentette a megoldást; természetesen az a
projektvezetés feladata és felelőssége volt, hogy ezeket a kulcsfontosságú munkatársakat
megtalálja.
A projektfelépítés sajátossága volt továbbá – más könyvtárakhoz viszonyítva – hogy a
működésfejlesztési munka során is biztosítani kellett a könyvtár tevékenységének
összehangolását a Pécsi Tudásközpontot alkotó másik könyvtáréval – mint legfontosabb
stratégiai partnerével -, azaz a már Minősített Könyvtár címmel rendelkező PTE Egyetemi
Könyvtár és Tudásközponttal.
A könyvtár vezetése felismerte, hogy mindez az együttműködés új szintjét jelenti a két
könyvtár között, s a szükséges koordináció, az erőforrásoknak a jobb, a kiváló működést
szolgáló okos megosztása, illetve indokolt esetben egyesítése érdekében kezdeményeznie kell
a szükséges kommunikáció új csatornáinak, eszközeinek és fórumainak kialakítását, hogy ne
csak vezető szinten kerüljön sor egyeztetésekre. Végső soron egy új, a projekt keretében
kialakított munkacsoportot hozott létre a könyvtár vezetése, amelynek kifejezett célja és
feladata az, hogy hidat képezzen a két könyvtári fejlesztő munkában, illetve a munkában
résztvevők között.
Mindezeket figyelembe véve az alábbi projektstruktúra került kialakításra:
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A projektstruktúra meghatározása után sor került a projekttagok kiválasztására, felkérésére.
A projekttagok megbízólevelüket a 2016. február 4-én tartott projektindító nap - az un. Kick
off day – keretében vehették át.
Az ezt követő héten került sor a projekt munkacsoportjainak fő feladatait, valamint az ezek
megvalósításához szükséges vagy hasznos menedzsment ismereteket és módszereket tárgyaló
- a projekt külső szakértőjével megtartott – első csoportmegbeszélésekre.
A csoportmegbeszélések eredményeképpen minden munkacsoport a feladatok ismeretében, s
saját kapacitásaikat felmérve maguk ütemezték be a teendőiket, s a csoportok munkájára
alapozva, az összefüggő feladatokat szem előtt tartva, az együttműködési igényeket pontosan
megfogalmazva született meg a külső szakértő módszertani ajánlását figyelembe véve a
projekt munkaterve, ami egy Gantt-diagram segítségével átláthatóvá és szemléletessé tette a
nagyszámú feladatot mind a végrehajtók, mint a projektvezetés számára első körben az év
első felére vonatkozóan.

Szemelvény a projekt munkatervéből

A projektmunka indításának részeként meghatározásra került a munka ellenőrzésének rendje
is, amelynek fontos eleme volt az un. havi beszámolónapok rendszerének kialakítása,
szabályainak, illetve a beszámolás módjával kapcsolatos elvárásoknak a megfogalmazása.
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Végül a projektindítás szerves részeként – és elengedhetetlen elemeként – áttekintésre került a
projektet és a működésfejlesztést támogatni hivatott belső kommunikációs rendszer.
Új, valamennyi munkacsoportot kiszolgáló online felület került kialakításra a közös munka
támogatására, eredményei projekten belüli közreadására, illetve a projekt egészét, valamint az
egyes munkacsoportokat érintő/összefogó levelezőlisták kerültek megalkotásra.
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3. Projektindító, csapatépítő nap (Kick off day)
A projektvezetés aktív részvételével, a projekttanácsadó által összeállított ismeretanyag átadásával,
illetve az általa összeállított forgatókönyv szerint került sor az első, projektindító csapatépítő napra.
A nap programja – röviden – az alábbi volt:
(1) MODUL





A megjelentek üdvözlése, a nap küldetése, a 2015. év könyvtári eredményeinek rövid
bemutatása, az új év fő céljainak megfogalmazása
A minőségfejlesztési projekt küldetése, felépítése, főbb feladatai, munkamódszere, a projektet
támogató kommunikációs rendszer rövid bemutatása
A projekt tagjainak a megbízólevelek átadása
A nyitott projekt fogalmának megismertetése

(2) MODUL



Játékos ráhangoló feladatok
Mi változzon, milyen legyen? - A résztvevők 6 csoportot alakítva fogalmazták meg, hogy
milyen változásokat/eredményeket várnak a projekt befejezéséig/hatására a könyvtár életében.
Az elhangzottak alapján a projektvezetés kibővítette a munkacsoportok feladatlistáját.

A csoportmunka eredményei (illusztrációként három csoport flipchartja)
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Munkában a csapatok

(3) MODUL


Rövid bevezetés a CAF alapú önértékelésbe - a projekttanácsadó előadása

Szemelvények a prezentációból

(4) MODUL


Az erő bennünk van! (Tulajdonságok háromszögének megrajzolása, prezentálása) – a
csapattagok (rejtett) kompetenciáinak feltárása, illetve ezek bemutatása a csapatnak
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(5) MODUL


Konkrét szervezet- és/vagy működésfejlesztési projektjavaslat kidolgozása egy-egy előre
meghatározott működési területen, amelyet a csapat saját – az előző feladatban feltárt kompetenciái/erőforrásai felhasználásával meg is tudna valósítani; a javaslatok prezentálása.

Munkában a csapatok
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4. Csapatépítő nap – Cél: a munkatársak mozgósítása (2016. március 2.)
A nap célja egyrészt a projekt céljainak bemutatása volt a könyvtár munkatársai számára,
másrészt ösztönzésük a projekthez való csatlakozásra (nyitott projekt), illetve közös
élményekhez juttatva őket erősíteni a csapatszellemet, az identitástudatot. A nap játékmestere
és előadója a projekt tanácsadója volt.

(1) MODUL






Ráhangolódás egy tanmesével
Személyes paradigmáink – első lépés a változásmenedzsment terén – a személyes
attitűdök feltárása, megosztása a csapat tagjaival; közös alapok megteremtése, az (új)
elvárások megerősítése
Az együttműködés szabályainak közös meghatározása; a „gyilkos szavak” tiltólistára
helyezése
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(2) MODUL



Miért kell egy csapat? - Prezentációval támogatott előadás, majd közös gondolkodás
arról, mit jelent csapatban dolgozni
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(3) MODUL



Teamszerep teszt, a szerepek bemutatása – önismereti teszt kitöltése, értékelése; a
tanulságok megbeszélése

(4) MODUL



Hogyan kezdjünk hozzá? - Keressük az okokat! Ok-kereső módszerek ismertetése
(halszálka, problémafa) – prezentáció;
A Kick off day-n összegyűjtött problémák bemutatása; a feladatok kiválasztása, majd
az elemzések elkészítése csoportmunkában; végül a csoportok bemutatják a
megítélésük szerint prioritást élvező beavatkozási pontokat
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5. A projektmunka folyamatos szakmai támogatása

A projekttanácsadó folyamatosan, több módon is részt vesz a projekt munkájában.
A részvétel legjellemzőbb módjai:
1) Konzultáció a projekt, illetve a könyvtárvezetéssel
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2) Részvétel csoportmegbeszéléseken (3 alkalommal teljeskörűen)
3) Távmunkában – a projekt munkacsoportjai által készített munkaanyagok, tervezetek
véleményezése, módszertani ajánlások, sillabuszok rendelkezésre bocsátása
4) A minden hónap második keddjén megtartott beszámoló napokon való részvétel,
véleménynyilvánítás, tanácsadás

Beszámoló napi pillanatképek (az utolsó a nőnapon készült)

A beszámolót a pályázó saját honlapján (www.csgyk.hu/palyazatok) közzé teszi és a
beszámoló benyújtásától számítva legalább öt évig elérhetővé teszi.
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