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1. Bevezető

2016.  júniusában  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények

Kollégiumához a Minősített Könyvtár Címre való felkészülésre. Szakmai indoklásunk a következő

volt: 

„A Justh Zsigmond Városi Könyvtár célja, hogy szolgáltatásait és munkafolyamatait oly módon

szervezze,  amellyel  a  használók igényeit  a  legjobban és  legteljesebben kielégíthetjük.  Alapvető

feladatunknak  tekintjük  a  partneri  elégedettség  elérését,  és  azt,  hogy  korszerű  és  minőségi

szolgáltatást nyújtsunk. Célul tűztük ki azt is, hogy a minőségi szolgáltatások elérése érdekében

tevékenységünket rendszeresen elemezzük, felmérjük a használók igényeit és elégedettségét, s ezek

tükrében szolgáltatásainkat folyamatosan javítjuk. 2013-ban a könyvtár két munkatársa végezte el a

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár “Minőségmenedzsment  a könyvtárban” című 120

órás  akkreditált  továbbképzését,  a  könyvtár  igazgatója  a  Könyvtári  Intézet  “Könyvtári  vezetői

ismeretek. IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének

módszerei”  című 30  órás  akkreditált  továbbképzését,  2014-ben  pedig  egy  kolléga  a  Könyvtári

Intézet  “A könyvtárak minősítése és a Könyvtári  Közös Értékelés Keretrendszer” című 60 órás

akkreditált  továbbképzését.  Az így szerzett  ismereteket  felhasználva alakult  meg a könyvtárban

2015-ben  a  Minőségirányítási  Csoport,  amely  jelenleg  is  a  minőségirányítási  rendszer

kialakításának  előkészületein  dolgozik.  A  csoport  jelenleg  a  meglévő  alapdokumentumok

felülvizsgálatát, valamint KKÉK szerinti kötelező dokumentumok előkészítését végzi. Pályázatunk

célja  a  Minősített  Könyvtár  Cím  megpályázásának  előkészítése,  a  könyvtári  közös  értékelési

keretrendszer  szerinti  dokumentáció  javítása,  pótlása,  illetve  a  könyvtári  minőségi  kézikönyv

elkészítése, amelyhez a könyvtári minőségirányításban és a könyvtári minősítésben tapasztalattal

rendelkező könyvtári szakértő segítségét kívánjuk igénybe venni. A pályázat további célja tréning

megvalósítása  a  munkatársak  számára  az  új  feladattal  kapcsolatos  ráhangolódásra  és  a  csapat

kohézió  erősítésére.  Összességében  célunk  a  könyvtár  teljes  minőségirányítási  folyamatának

elindítása és működtetése.  Jelen pályázatból  szeretnénk finanszírozni a könyvtári  szakértő díját,

akitől azt várjuk el, hogy a meglévő dokumentumainkat átvizsgálja, a javításukra tegyen javaslatot,

valamint a hiányzó dokumentumok elkészítésében nyújtson segítséget. A tréning tartásához is külső

szakembert szeretnénk igénybe venni. A pályázattal a könyvtár vezetője kötelezettséget vállal arra,

hogy három éven belül az általa vezetett intézmény pályázatot nyújt be a Minősített Könyvtári Cím

megszerzése érdekében.” 

Céljaink  megvalósítására  500.000,-  Forintot  igényeltünk.  A  Közgyűjtemények  Kollégiuma

004/204/16 számú döntése értelmében az NKA Igazgatósága 350.000,- Forint összegű vissza nem
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térítendő támogatást  folyósított  a könyvtárunknak, így a terveinket is  ennek megfelelően kellett

módosítani. A végleges tervbe nyolc személyes konzultáció és két tréning került. A konzultációk és

a  tréningek  megtartására  Vidra  Szabó  Ferenc  minőségbiztosítási  szakembert  kérte  fel  a

könyvtárunk. A támogatás összegét a szakértő díjazására fordítottuk. 

Jelen  beszámoló  megtalálható  a  könyvtárunk  honlapján  (http://www.justhvk.hu/),  valamint

feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra is (https://hungaricana.hu/). 

2. A szakmai konzultációk és tréningek részletes bemutatása

2.1 2016. szeptember 29.

A megbeszélésen jelen voltak: Bogdánné Kiss Tünde, Buzai Csaba, Kiss Márta, Líborné Putnoki

Edit, Vidra Szabó Ferenc. 

Az első konzultáción először Buzai Csaba mutatta be a könyvtárat és a könyvtár munkatársait a

felkért  külső  szakértőnek,  Vidra  Szabó  Ferencnek.  A megbeszélésen  ezen  a  napon  a  könyvtár

Minőségirányítási Csoportjának tagjai vettek részt. 

A megbeszélésen az alábbi témákról volt szó részletesebben: 

• Könyvtár  Küldetésnyilatkozatának  közös  áttekintése,  külső  szakértő  által  felvetett  új

javaslatok átgondolása 

• Könyvtár  Jövőképének  közös  áttekintése,  külső  szakértő  által  felvetett  új  javaslatok

átgondolása 

• Már  meglévő,  a  könyvtár  dolgozói  által  megvitatott  SWOT analízis  áttekintése,  külső

szakértő által felvetett új javaslatok átgondolása 

• Már  meglévő,  a  könyvtár  dolgozói  által  megvitatott  PGTTJ  elemzés  áttekintése,  külső

szakértő által felvetett új javaslatok átgondolása 

• Stratégiai terv céljainak, kiemelt kulcsterületeinek részletes áttekintése, külső szakértő által

felvetett új javaslatok átgondolása 

• Külső  szakértő  előadása  a  Folyamatszabályozásról,  optimális  folyamatábra  készítésének

alapelvei 

• MICS ügyrendjének elkészítése

• Már meglévő elégedettségi kérdőívek áttekintése, új szempontok megvitatása 

• Következő találkozók időpontjának meghatározása 
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2.2 2016. október 20.

A megbeszélésen jelen voltak: Bogdánné Kiss Tünde, Buzai Csaba, Csányiné Kádár Tünde, Kiss

Márta, Líborné Putnoki Edit, Tengerics Éva, Törköly József, Vidáné Fazekas Ágnes, Vidra Szabó

Ferenc. 

A konzultáció  egy,  a  minőségirányítást  általánosságban  bemutató  előadással  kezdődött  a  zenei

könyvtárban  a  külső  szakértő  vezetésével.  Az  előadáson  a  MICS  tagjain  kívül  részt  vettek  a

könyvtár azon munkatársai is, akik nem voltak beosztva valamelyik könyvtári munkaállomásra. Az

általános  ismertetőt  követően  minden  munkatárs  elmondhatta  a  véleményét  a  hallottakkal

kapcsolatban,  feltehette  kérdéseit,  majd egy rövid szünetet  követően közösen határozták  meg a

következő hetek feladatait. A közeljövő feladata a Partnerlista megosztása, közös szerkesztése és

véglegesítése (amit folyamatos, féléves időközönkénti frissítés követ majd), valamint a következő

találkozó  megszervezése.  A  konzultáción  áttekintettük  az  elmúlt  hetek  elvégzett  munkáit,

véglegesítettük a Stratégiai tervet, a Jövőképet, valamint a Küldetésnyilatkozatot. 

Jövőkép:

A  könyvtárak  évezredes  tudására  építve,  a  digitális  kor  igényeiből  eredő  szükségszerű

változtatásokat végrehajtva a könyvtár társadalmi szerepe tovább erősödik a következő években. A

szakképzett,  segíteni  tudó  és  akaró  munkatársaival,  korszerű  szolgáltatásaival,  jól  kihasznált

közösségi tereivel, színvonalas rendezvényeivel és folyton fejlődő számítógépes infrastruktúrájával

az orosházi  Justh Zsigmond Városi  Könyvtárnak nélkülözhetetlen szerep jut  a  helyi  társadalom

műveltségének, ezáltal az ország versenyképességének növelésében.

A könyvtár  a  belső  terek  átrendezésével,  új  bútorok,  eszközök beszerzésével,  innovatív  ötletek

alkalmazásával, a nyomtatott és elektronikus dokumentumaival, szolgáltatásaival és a könyvtárban

működő  csoportjaival  alkotóműhellyé,  közösségi  térré,  közösségi  élménnyé,  a  város  kulturális

életének meghatározó, megkerülhetetlen helyszínévé válik.

Küldetésnyilatkozat:

Az orosházi  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  a  művelődés  és  kikapcsolódás  fontos  helyszíne,

alapintézménye. Megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé tesszük az általunk gyűjtött,

megőrzött,  feldolgozott  és  szolgáltatott  dokumentumokhoz  és  az  információhoz  való  szabad

hozzáférést. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a társadalomból bármilyen okból kiszoruló, hátrányos

helyzetű emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, segítjük a különböző szintű

oktatási programokban résztvevők felkészülését. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas és

kreatív eltöltésére, hozzájárulunk a felnőttek és a gyermekek olvasási  kultúrájának fejlődéséhez.

Könyvtárunk a változatos, színvonalas programok, kisebb csoportfoglalkozások  szervezésével a
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művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne, közösségi tere minden korosztály számára. Gyűjtjük,

feldolgozzuk  és  elérhetővé  tesszük  a  helyi  kulturális  értékeket,  különös  tekintettel  Orosháza

irodalmi  életére.  Könyvtárunk  szakmailag  felkészült,  széles  látókörű,  sokoldalú,  elhivatott

munkatársakkal nyújt segítséget a használóknak.

A Küldetésnyilatkozatot  –  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  részeként  –  Orosháza  Város

Önkormányzat Képviselő-testülete a 300/2016. (X.28.) K.t. határozatával jóváhagyta.

Stratégiai terv: http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2016/10/strategia_20160930.pdf 

2.3 2016. november 14.

Ezen a napon egy csapatépítő tréninget tartott a könyvtár munkatársainak Vidra Szabó Ferenc. A

külső  szakértő  kérésére  az  egész  napos  tréninget  külső  helyszínen,  a  Gyopárosfürdői  Strand

konferenciatermében  tartottuk  meg.  A különböző  feladatok  során  nem  csak  egymás  könyvtári

feladatait, valamint az ezekkel kapcsolatos érzéseit, kétségeit ismerhettük meg, de a személyiségek

alaposabb megismerésére is lehetőség nyílt. A tréning utolsó órájában minden résztvevő kitöltötte a

szakértő által összeállított Munkatársi elégedettségi kérdőívet. 

2.4 2016. december 13.

A megbeszélésen jelen voltak: Bogdánné Kiss Tünde, Buzai Csaba, Kiss Márta, Líborné Putnoki

Edit, Vidra Szabó Ferenc. 

A  konzultáción  először  Vidra  Szabó  Ferenc  ismertette  a  Munkatársi  elégedettségi  kérdőív

válaszainak  összesítését.  Mivel  a  megbeszélésen  csak  a  MICS tagjai  vettek  részt,  így  a  tagok

vállalták,  hogy  készítenek  egy  dokumentumot,  melyben  értékelik  a  kérdőív  eredményeit,  és

megosztják azokat minden munkatárssal. 

A konzultáció második felében a folyamatszabályozás került a középpontba. A MICS tagjai egy

táblára felírva azonosították a legfontosabb könyvtári vezetői, támogatói és fő (alap) folyamatokat.

Megállapítottuk,  hogy  nagyon  fontos  az  információk  megosztása  (munkaértekezlet,  belső

levelezés),  a  munkatársak  értékelése,  a  kapcsolattartás,  a  fő  (alap)  folyamatoknál  kiemeltük  a

könyvtárközi  kölcsönzést,  a  folyóiratok  kölcsönzését,  a  gyermekkönyvtári  számítógépek

használatának rendjét, a felszólítók kiküldésének szabályozását és az előjegyzés módjait, valamint a

központi  e-mail  címre  érkező  levelek  válaszolásának  protokollját.  A támogatói  folyamatoknál

hangsúlyosnak találtuk a külső-belső kommunikációt, a minőségirányítási rendszer működtetését, a

gyűjteményszervezés (gyarapítás, apasztás) módját és a TextLIB integrált könyvtári rendszer raktári
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rendjének könyvtári  alkalmazását.  Ezt  követően a  gyakorlatban is  megnéztük,  hogyan kell  egy

könyvtári  munkafolyamat  ábráját  megszerkeszteni,  végiggondolva  minden  egyes  lépést.  A

megbeszélés  végén  meghatároztunk  egy-egy  folyamatot,  amit  elkezdünk  önállóan  feldolgozni

folyamatábra, folyamatelírás, szolgáltatási leírás, folyamattáblázat és kockázatelemzés alapján. 

2.5 2017. január 19.

A  MICS  tagjai  egy  közös,  munkaértekezlettel  összekötött  megbeszélésen  osztották  meg  a

Munkatársi  elégedettségi  kérdőív  eredményeit.  Néhány  fontos  megállapítás  a  kérdőív

eredményeinek összegzéséből: 

• A kérdőívet  11 munkatárs  töltötte  ki,  közöttük az igazgató is,  aki  néhány kérdésre nem

válaszolt,  mivel  ő  az  egyetlen  vezető  az  intézményben  és  a  kérdések  egy  része  az  ő

értékelésére irányult.

• A kérdőív kitöltésével kapcsolatos megbeszélés során a könyvtár vezetője elmondta, hogy

nem  értékelte  még  a  munkatársait,  így  tekintsék  a  kiindulási  értéknek  a  kapott

eredményeket.

• A munkatársak megítélése szerint a munkájukban fontos a jó kommunikációs készség, az

empátia, a csapatmunka, elsősorban emberekkel foglalkoznak, végül a pontos munkavégzés.

• A munkatársak 81,8 %-a hivatásának tekinti a könyvtári munkát, egyben ez az érdeklődési

köre is. 

• A legfontosabb  szempontok  9  munkatárs  számára  a  képességeinek  megfelelő,  hasznos

munka, nyugodt munkahelyi légkörben egymás véleményének figyelembevételével. 

• A csapat közel fele elégedett a továbbképzések támogatásával, némi ellentmondásra utal,

hogy az önképzés pedig nem volt fontos a munkájához. 

• Nyolc  dolgozó úgy érzi  általában elismerik a  munkáját,  de az  intézmény vezetője  általi

elismerést csak három fő jelölte be. 

• A csoport jelentős többsége tudja mit vár el tőle a vezető, mindössze két fő adott nemleges

választ.

• A munkatársak  többsége  elolvassa  a  könyvtári  dokumentumokat  (7  fő),  a  többi  válasz

valamilyen feltételhez köti a tájékozódást. 

• A két leghatékonyabb kommunikációs csatorna a munkaértekezlet és a belső levelező lista.

A munkaértekezlet az aktuális események, feladatok, problémák informálására alkalmas az

időszakosság miatt. A levelező lista folyamatos, viszont hiányzik a megbeszélés lehetősége

és hiányzik a visszajelzés. 
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2.6 2017. február 9. 

A konzultációra a könyvtár igazgatója – egyeztetve a könyvtár dolgozóival – elkészítette a 2017-es

év Munkatervét, amit a külső szakértő segítségével, minőségbiztosítási szempontokat figyelembe

véve néztünk át közösen. Vidra Szabó Ferenc számos javaslatot tett a Munkaterv pontosítására: 

• A határidő nem lehet „folyamatos”, mindenhol kell lenni pontos dátumnak, dátumoknak. 

• Több egymáshoz kapcsolódó program, rendezvénysorozat esetén lehetnek részhatáridők. 

• A felelős  minden  esetben  egy  személy  legyen,  aki  valóban  számon  kérhető  a  feladatot

illetően. 

• Az  ellenőrzés  gyakorisága  a  közösségi  média,  honlap  esetén  lehet  sűrűbb,  akár  heti

gyakoriságú is. 

• Kerüljenek  bele  a  Munkatervbe  a  minőségirányítással  összefüggő  feladatok  is

(Minőségirányítási Kézikönyv, Belső és külső kommunikációs terv, munkatársi önértékelés,

Humánerőforrás  stratégia,  Tudástérkép,  Továbbképzési  terv  elkészítése)  pontos

határidőkkel. 

A  Munkaterv  a  véglegesítést  követően  felkerült  a  könyvtár  honlapjára  is:

http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2017/02/munkaterv_2017.pdf 

A konzultáció fennmaradó részében a már elkészült Folyamatábrák első verzióját mutattuk be a

szakértőnek, aki újabb tanácsokat adott a változtatásokra, bővítésre. 

2.7 2017. március 23. 

A konzultáción bemutattuk a külső szakértőnek az eddig elkészült folyamatábrákat: 

• Felszólítók küldése 

• Állomány és raktár megállapítása 

• Olvasói kategória megállapítása 

• Panaszkezelés 

• Munkaértekezlet 

• Rendezvények 

A  közös  megbeszélés  során  aprólékosan  átnéztük  a  folyamatábrákat,  leírásokat,

kockázatelemzéseket.  A  konzultáció  során  újabb  kiegészítenivalók  merültek  fel,  melyeket  a

következő konzultációra kell pótolni. 
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2.8 2017. április 13. 

A mai konzultáción a használói elégedettségmérés volt  a középpontban. Áttekintettük az elmúlt

időszakban készített elégedettségi felmérések eredményeit, értékelését, valamint a feltett kérdéseket

is újraértékeltük. Az alábbi kérdőívek eredményeit elemeztük részletesebben: 

• Országos Könyvtári Napok, 2016. október 3-8. 

• Nagy Könyvelhagyó Hétvége – Veszíts el egy könyvet! találkozó, 2016. március 19-20. 

• Nagyvárad–Fiume.  A  100  éves  gyorsvonat  állomásai  képeslapokon  című  képes  kötet

bemutatója, 2016. január 27. 

A kérdőívek értékelése nyilvános, elérhetősége: http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900 

2.9 2017. május 11. 

A konzultáció  alkalmával  átvizsgáltuk  a  Panaszkezelési  Szabályzatot,  javítottuk  és  átnéztük  a

panaszkezelés folyamatábráját, valamint a szolgáltatási leírást és a kockázatelemzést is átbeszéltük.

Tisztáztuk  a  panaszkezelés  alapelveit,  és  kiegészítettük  a  panaszkezelés  folyamatábráját.  Mivel

arról  a  szabályzat  elkészítésekor  nem beszéltünk  részletesebben,  most  közösen  gondoltuk  át  a

szóbeli panaszok kezelésének kérdést is. 

A javított és elkészült dokumentumok archiválásra kerültek.

2.10 2017. június 4. 

Az utolsó konzultáció egy egész napos közös foglalkozás volt, melyen a könyvtár közel minden

munkatársa  részt  vett.  Csoportokba  bontva,  majd  közösen  is  megbeszéltük,  milyen  emberi

kompetenciákat szükséges megjeleníteni az Egyéni értékelőlapokon. A könyvtár munkatársai ezeket

a  tulajdonságokat  emelték  ki:  empátia,  kommunikációs  készség  (szóbeli,  írásbeli),  pontosság

(munkaidő,  feladatok  határideje),  precizitás,  türelem,  segítőkészség,  kedvesség,  nyitottság,

rugalmasság,  problémamegoldó  képesség,  lojalitás  az  intézményhez,  alkalmazkodó  képesség,

kiegyensúlyozottság,  határozottság,  önismeret,  céltudatosság,  következetesség,  együttműködő

képesség,  fegyelmezettség,  korrektség,  becsületesség,  motiváltság,  újítókészség,  bátorság,

kapcsolatépítő  képesség,  szervezőkészség,  irányítókészség,  koncentráltság,  kitartás,  kreativitás,

önállóság, döntési képesség, diszkréció, konfliktuskezelés, önművelés, tudásmegosztás. 

Készítettünk egy listát is egy tudástérkép későbbi elkészítéséhez arra vonatkozóan, hogy milyen

képességek,  ismeretek  lehetnek  fontosak  a  könyvtári  munkában.  Ilyenre  példa:  könyvtáros

végzettség,  könyvtár-informatikus,  pedagógus  végzettség,  felnőttképzési  ismeretek,  távoktatói
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ismeretek, operációs rendszerek kezelése, hálózati ismeretek (pl. fájlkezelés, jogosultság kezelés),

alkalmazások  kezelése,  Microsoft  Office,  OpenOffice,  Prezi,  Google  alkalmazások  használata,

Tumblr,  Facebook,  Twitter,  Instagram,  multifunkcionális  nyomtatóhasználat  (operációs

rendszerenként  és  alkalmazásonként  biztos  tudás),  képszerkesztés  (GIMP),  videószerkesztés,

hangszerkesztés,  TEXTLIB  (modulok  használata),  mentálhigiénés  tudás,  közösségépítő

tevékenységekhez  tudás,  angol  nyelv  ismerete,  könyvtárszakmai  ismeretek  naprakész  tudása,

kézműves  ismeretek,  kínálati  piac  ismerete,  állományismeret,  használói  igények  ismerete,

minőségbiztosítási  ismeretek,  pályázatírási  ismeretek,  biblioterápia,  báb-  és  drámajáték,

rendszergazda végzettség, gazdasági és pénzügyi ismeretek, vezetői végzettség, Internetes keresési

technikák átfogó ismerete, multimédiás eszközök használatának naprakész ismerete, honlapkezelő

ismeretek, marketing ismeretek, jelnyelv, helytörténeti források ismeretek, szépirodalmi jártasság, a

trendek  ismerete,  gyermekeknek  szóló  elektronikus  felületek  ismerete,  jártasság  a

gyermekirodalomban,  szerzői  jogi  ismeretek,  formai  és  tartalmi  feltárás  ismerete,  könyvtári

statisztikai ismeretek, zenei jártasság. 

Csoportmunkában átgondoltuk,  kik számíthatnak a könyvtár számára kiemelt  célcsoportnak. Így

kerültek külön is kiemelésre a kismamák, a frissen nyugdíjba vonuló potenciális felhasználók és a

középiskolás kollégisták. 

Végezetül elkészítettük a könyvtár belső és külső kommunikációjának SWOT elemzését. A belső

kommunikáció  esetében  erősség,  hogy  írásos  nyoma  marad  a  vezető  és  dolgozók  közti

kommunikációnak (email, groups, google naptár), a munkaértekezlet rendszeres, feljegyzés készül

róla,  amit  mindenki  elér,  és  a  napirendi  pontokat  előzetesen  megismerik  a  dolgozók,  további

erősség  az  olvasókkal  történő  elektronikus  kommunikáció,  az  olvasókkal  történő  személyes

kommunikáció (hatékony, személyre szabott,  empatikus), a kiscsoportokon belüli kommunikáció

(őszinte, nyílt, lényegre törő), afeliratok (polcokon, itt-ott a falakon), és az igazgatóval való belső

kommunikáció (mindig nyitva áll az ajtaja, nyílt, őszinte). Gyengeség ugyanakkor a kommunikáció

a rendszergazdával (mind a két irányban), a munkaértekezlet hossza, azokon a megfelelő irányítás

hiánya, a könyvtári levelezési rendszer bizonytalansága, a dolgozók közti személyes és elektronikus

kommunikáció, a kiscsoportok közötti kommunikáció elakadása. 

A külső kommunikációban erősségnek érezzük, hogy jó kapcsolat a fenntartóval, a „Rendezvények”

folyamatábrában szabályozva van a sajtó tájékoztatásának kérdése, jó a kapcsolat a helyi médiával

(megfelelő megjelenés minden felületen), jó a kapcsolat Békés Megyei Hírlap helyi munkatársával

(több megjelenés, szoros kapcsolat), országos média érdeklődése a Veszíts el egy könyvet! játék

iránt,  naprakész  és  gyakori  frissítésű,  interaktív,  reszponzív,  akadálymentes  honlap,  fotók
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megosztása  rendezvényekről  közvetlenül  a  programok  után,  közösségi  oldalak  széleskörű

használata  (Facebook,  Twitter,  Instagram,  Google  Plus),  olvasók változatos  tájékoztatása  (sajtó,

honlap,  közösségi  média,  közvetlen  email,  levél),  kulturális  intézményekkel  formális

kapcsolattartás,  oktatási  intézményekkel  jó  kapcsolat  (gyorsan  reagálunk,  kíváncsiak  vagyunk a

véleményükre),  civil  szervezetekkel  jó  kapcsolat  (hirdetjük  a  programjaikat,  felmérjük  az

igényeiket),  személyes  kezdeményező  kommunikáció  Gyopárosfürdővel,  új  könyvtári

dokumentumok  fényképes  ajánlása  közösségi  médiában.  Ugyanakkor  gyengeség  a  visszajelzés

hiánya,  a  személyes  kezdeményezés  hiányosságai,  alkalmanként  hiányzik  rendezvényekről  az

utólagos beszámoló,  kulturális  intézményekkel nem elég szoros kapcsolattartás,  partnertalálkozó

hiány, hiányzik a kapcsolat a versenyszférával, és nincs marketingstratégia. 

A konzultáció utolsó részében meghatároztuk a következő hónapok feladatait. Így többek között a

megadott  szempontok alapján el  kell  készíteni  az egyéni  értékelőlapokat,  és  azokat  a  dolgozók

személyesen fogják megbeszélni a könyvtár igazgatójával. A megbeszélt kritériumokat figyelembe

véve össze kell állítani a könyvtár tudástérképét, az alapján pedig el kell készíteni a továbbképzési

tervet. Valamint a SWOT-analízisek megállapításait figyelembe véve el kell készíteni a belső és

külső kommunikációs tervet. 

3. Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy támogatta a felkészülésünket a Minősített Könyvtári

cím megszerzésére, és köszönjük a külső szakértőnk, Vidra Szabó Ferenc segítségét és tanácsait. A

továbbiakban is igyekszünk minden támogatást, segítséget igénybe venni, hiszen látjuk, még mindig

az út elején járunk. Azonban az első lépéseket megtettük, és ami a legfontosabb: a könyvtár minden

munkatársa elkötelezettjévé vált a minőségi szemléletnek. 

Orosháza, 2017. július 24. 

Buzai Csaba 

könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: fotók a konzultációkról
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