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A képzés Minősített Könyvtári Cím elnyerésére való 

felkészítő tréning 
Tréning célja: • Az intézmény Minősített Könyvtári Cím elnyerésére 

való felkészítés 
• A minőségügyi szemlélet megerősítése, a folyamat-

szemlélet tudatosítása.  
• A munkatársakkal kapcsolatos eredmények (A munka-

társak kompetenciája, motivációja, elégedettsége és 
teljesítménye terén elért eredmények, teljesítmény 
indikátorok alkalmazása.) 

• Az értékelési területen a munkatársak eredményeit 
mutató teljesítménymutatókra szeretnénk a hangsúlyt 
helyezni 

• Az alapvető viselkedési stratégiák hatásának 
tudatosításával fejlessze a csoport hatékonyságát, 
javítsa a hangulatot, járuljon hozzá a csoport-, illetve a 
szervezeti célokkal való azonosuláshoz.  

• Sikeresen tudjon a változó igényekre reagálni.  
• Humánusabb munkaszervezet kialakulásának 

lehetősége. 
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A pályázat célja, hogy a keszthelyi és a lenti könyvtár munkatársai felkészülhessenek a 

Minősített Könyvtár cím megpályázására.  

 

A Fejér György Városi Könyvtár vezetősége fontosnak tartja, hogy minél előbb teljesítsék, 

azaz kiépítsék a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer követelményeit. Megalakult a 

minőségügyi csoport, melynek tagjai közül többen részt vettek az OSZK Könyvtári 

Intézetének felkészítő tanfolyamain. 

A meghatározott kritériumok közül a tréning során a következőkkel kívántunk elsősorban 

foglalkozni: 

1. Vezetés 

2. Stratégia és tervezés 

3. Munkatársak  

4. Partnerkapcsolatok és erőforrások 

5. Folyamatok  

6. A használókkal kapcsolatban elért eredmények 

7. A munkatársakkal kapcsolatos eredmények 

8. A társadalmi környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos eredmények 

9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei  

A négynapos tréningtől az vártuk el, hogy 

• a Minősített Könyvtári Címet 2016-ban sikerüljön elnyerni 

• fejlődjön a minőségügyi szemlélet, a folyamatszemlélet tudatosodjon 

• a munkatársakkal kapcsolatos eredmények javuljanak 

• a vezetői hatékonyság növelése (feladat, felelős, döntés) 

• a folyamatos együttműködés, a közös cél ismerete evidencia legyen   

• a közösség és az egymás iránti lojalitás a munkahatékonyságot igen 

nagymértékben növelje 

A képzési projektet – a Pécsi Tudományegyetem FEEK Min őségmenedzsment 

szakirányon is oktató – tréner vezette le, aki korábban évekig a Magyar Gallup Intézet QPSA 

minőségfejlesztő csoport tagja volt. 

Tudjuk jól, hogy a képzés és a munkatársak fejlesztése valójában befektetés, befektetés a 

szervezet jövőjébe, és az egyén mobilitásába. Ezért fontos, hogy a képzés megindítását 
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előzze meg a képzési szükségletek és igények alapos feltárása, és az elvárások 

megfogalmazása. Így lesz a képzés valóban hatékony és a szervezet fejlődését elősegítő, azt 

támogató oktatás. 

A tréning tartalmi leírása:  

1. nap 
Időpont: 2015. október 19. 9.30 – 16,00 

Résztvevők: a keszthelyi és a lenti városi könyvtár munkatársai 

A tréningnap témája: Minősített könyvtári cím – díjra felkészülés, Vezetés 

A tematika részletes leírása: 

Bevezetés előadás: A Minőségi könyvtári cím előkészítésének általános feladatai. (ppt) 

Vezetés kritériumainak egyéni értékelése – közös megbeszélés – Mire van szükség ahhoz, 

hogy ezt a területet értékelni tudjuk? 

Küldetés, jövőkép, minőségpolitika megfogalmazása – kiscsoportos munka, prezentáció- 

definíciók és egy minta kézbeadása – csoportmunka, prezentáció 

Teljesítményértékelési rendszer előadás. (ppt) 

Teljesítményértékelés önértékeléssel – egy értékelési változat saját munka alapján történő 

kitöltése, adaptálása saját intézményre segédanyag alapján – egyéni munka, frontális 

kiegészítés. 

Az intézményi önértékelés szervezeti feltételei – önértékelési csoport működése, többiek 

bevonása- segédanyag alapján előadás, megbeszélés a helyi megvalósításról. 

Vezetés kritériumok újbóli áttekintése – mivel tudunk többet? Mire fordítsunk még időt a 

továbbiakban? 

 

Átadott dokumentumok: 

KKÉK egyes kritériumainak pontértékei 

Teljesítményértékelési rendszer 

Segédanyag a teljesítményértékelésről 

Segédanyag a munkacsoportokról 

Teljesítményértékelő lap 
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A küldetés, jövőkép, minőségpolitika definíciói. 

 
 
 

2. nap 

Időpont: 2015. november 2. 9,30 – 16,00 

Résztvevők: a keszthelyi és a lenti városi könyvtár munkatársai 

A tréningnap témája: Stratégiai tervezés, teljesítményértékelés a gyakorlatban 

A tematika részletes leírása: 

Stratégiai terv – előadás Országos könyvtári stratégia jelenleg. Jövőkép, küldetés. Az 

elvárások sokfélesége, GAP modell. 

Nyitott önértékelés: mit gondol az intézményünkről 

• a fenntartó 

• a használó 

• a kollégák (könyvtárosok) 

Erősségek—fejlesztendő területek; Összehasonlítás a jövőképpel, kiegészítés. 

Teljesítményértékelés a gyakorlatban. 

Belső ügyfél – előadás 

Az egyén teljesítményének mérése. 

Partnerek azonosítása 

Átadott dokumentumok: 

A SWOT – PEST analízis kombinált alkalmazása 

A könyvtári stratégia céljai 2014-2020 

Belső ügyfél (ea.) 

Példa a küldetésre és a jövőképre 

Stratégiai terv 2020-ig 

Stratégiai terv (ea.) 
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3. nap 

Időpont: 2015. november 9. 9,30 – 16,00 

Résztvevők: a keszthelyi és a lenti városi könyvtár munkatársai 

A tréningnap témája: A folyamatok 

A tematika részletes leírása: 

5. kritérium – Folyamatok  

A folyamatok menedzselésének értelmezése és szerepe a minőségfejlesztésben (előadás). 

Irányított megbeszélés: hogyan végezzük el a folyamataink azonosítását és csoportosítását? 

Miért fontos a kulcsfolyamatok pontos meghatározása? 

Mit tartalmaz a folyamatleltár? 

Hogyan tekinthetjük át folyamataink rendszerét, összefüggéseit? A folyamat-térkép szerepe 

és megjelenési formái. Melyik hogyan segíti az összefüggések bemutatását? 

A folyamatok szabályozása (előadás). 

A folyamatábra és az esszéisztikus folyamatszabályozás jellemzőinek bemutatása. 

Irányított megbeszélés: Hogyan készíthetünk esszéisztikus folyamatszabályozást, milyen 

lényeges tartalmi és formai követelményeknek kell eleget tenni? 

1-1 szolgáltatási folyamat tevékenységeinek ellenőrzési pontokat is tartalmazó leírása, a 

folyamat céljának, célértékeinek meghatározása, továbbá folyamatindikátorok, és mérések 

meghatározása (csoportmunka). 

A problémafeltárás és a problémamegoldás szerepe a minőségfejlesztésben (előadás). 

Minőségfejlesztő módszerek, hibajavító technikák alkalmazása (PDCA ciklus, Ishikawa 

diagram, 6 lépéses problémamegoldás.) 

A KKÉK alapján történő önértékelés követelményeinek rövid áttekintése a Folyamatokra 

vonatkozóan. 

Átadott dokumentumok 

Munkalap a folyamatok azonosításához… c. segédlet 

Egy nyíldiagramon és egy fadiagramon ábrázolt folyamattérkép 

Egy folyamatábra (példa) 

Esszéisztikus folyamatszabályozást előkészítő munkalap 

Munkalap folyamatleírás készítéséhez 
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4. nap 

Időpont: 2015. november 16. 9,30-16,00 

Résztvevők: a keszthelyi és a lenti városi könyvtár munkatársai 

A tréningnap témája: A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai. A könyvtáron belüli 
konfliktusok kezelésének bemutatása 

A tematika részletes leírása: 

6. kritérium: A szolgáltatással kapcsolatban elért eredmények: A panaszkezelés eljárásai, 

módjai és megoldásai 

7. kritérium: A munkatársakkal kapcsolatos eredmények: A könyvtáron belüli konfliktusok 

kezelésének bemutatása 

Fogalmak tisztázása: Probléma – panasz – konfliktus -- tárgyalás 

A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai: 

• példák a nehéz olvasókra (Sara Fine példái) 

• hogyan oldanánk meg, mi a megoldás technikája 

• milyen típusú problémák adódnak (csoportmunka) 

� a használókkal kapcsolatban 

� a munkatársak között 

� a külső környezettel kapcsolatban 

A könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása. 

� konfliktusok a könyvtárban 

• konfliktusok és a tárgyalás 

• tárgyalási stratégiák 

� az eredményes tárgyalás jellemzői 

Átadott dokumentumok 

Panaszkezelési szabályzat (minta) 

Panaszfelvételi űrlap (minta) 

Probléma – panasz – konfliktus – tárgyalás (előadás anyaga) 

A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai (előadás anyaga) 

A könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása (előadás anyaga.) 

A tárgyalás (előadás anyaga) 
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Összefoglalás 
 

A tréning résztvevői két könyvtárból verbuválódtak: a Fejér György Városi Könyvtár 

valamennyi munkatársa részt vett a képzésen, és a Lenti Városi Könyvtárból négy személy 

volt a tréningen. (Később csatlakozott a hévízi könyvtáros kolléga is.) 

Az Olvasóköri Műhely Kft. munkatársai korábbi képzés/tréning alkalmával is találkozhattak a 

keszthelyi kollégákkal, a lenti könyvtár dolgozóival azonban még nem. A résztvevők 

különböző mértékben voltak tájékozottak a minőségügyi témákban, de a csoportról 

egységesen elmondható, hogy nagyon összetartó, egymást segítő kollégák, függetlenül attól, 

hogy melyik könyvtárban dolgoznak. Az együtt „lélegzés” volt jellemző rájuk. A tanfolyam 

értékelése során többen is említették a közös gondolkodást, az inspiráló légkört, melyet 

közösen teremtettünk meg. Sokukban közös az érték, a norma, és az attitűd. Tudnak és 

akarnak is együtt működni. Érzik a közös munka eredményességét és sikerét. 

Az előadásokat és az utána való megbeszéléseket nagy érdeklődéssel hallgatták és 

aktív részvételükkel segítették a trénerek munkáját. 

A trénerek az idő rövidségével „harcoltak”. Többet és többet szerettek volna a hallgatóságnak 

átadni, ezért felajánlották a további konzultációs segítségüket is. 

A programba néhány saját élményű tapasztalatot biztosító gyakorlatot is beiktattak. 

Ilyen volt a teljesítményértékelés sokszínűségét, összetettségét biztosító feladat. 

A teljesítményértékelési gyakorlat tanulságai 

(Mit kell figyelembe venni az értékelésnél) 

Az egyéni attitűd figyelembe vétele 

A csoport attitűdjének figyelembe vétele 

A „tudás” fejlesztése 

A helyzet értékelése csoportosan 

A környezet vizsgálata 

A motivációs rendszer felülvizsgálata 

Új „termékek” a piacra 

Az „átszervezést” 

 

A csoport közös gondolkodására, az egymásért való felelősségvállalására nagyon jó 

példa volt a negyedik napon lévő „Kalózok” gyakorlat. Mint ismeretes ez a 
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Fotók 
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