
 

 

 

 
 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága  
Közgyűjtemények Kollégiuma 

 
 PÁLYÁZAT A MINŐSÉGFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 
Szakmai beszámoló 

 
Pályázati téma megnevezése: Minőségfejlesztés a ceglédi könyvtárban 
Pályázati azonosító: 204131/00104 
Pályázati támogatás összege: 498.900,- Ft 
Előadói tiszteletdíj: 38.100,- Ft  
Szakértő megbízási díja: 304.800,- Ft 
Szállás: 132.000,- Ft 
Csoportos étkeztetés: 24.000,- Ft 
 
 
Bevezetés 
 
Kiemelt feladatunk a teljes körű minőségirányítási rendszer kialakítása. Folyamatosan 
fejlesztett szolgáltatásainkkal, ügyfél- és partnerközpontú intézmény megvalósításával, a 
minőségi szemléletmód kiterjesztésével szeretnénk felkészülni a minősített könyvtári 
szerepre.  
A cél elérése érdekében többek között belső tréningeket, szakmai továbbképzéseket, 
tapasztalatcseréket is szerveztünk. 
A szakmai felkészítés során 2015. március 16-án két pest megyei könyvtárba (Gödöllőn, 
Monoron) tettünk látogatást. Célunk az ott folyó munka megismerése és az önértékelési 
folyamat segítése. A tapasztalatcserén 11 munkatársunk vett részt, így olyanok is eljutottak, 
akiknek az utóbbi években nem volt lehetőségük erre.  A gödöllői kollegák előadása motivált 
mindannyiunkat a minőségi szemléletmód kialakítására. 
 
 
A pályázat célja: 
 
Felkészülés a Minősített Könyvtári Cím megpályázására. 
A minőségügyi szemlélet megerősítése, a folyamatszemlélet tudatosítása. 
Az egyéni és a csoportcélok összehangolása, a team-munka és a nyílt kommunikáció elérése, 
a megfelelő motivációs rendszer kiépítése.  
 



A projekt megvalósulása: 
 
 
Az NKA pályázati támogatásának köszönhetően május 18-tól háromnapos tanulmányút 
keretében ellátogattunk az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba. Az első nap a 
könyvtár igazgatójával és helyettesével jártuk be az intézmény épületét, tájékoztatást 
kaptunk a különböző szolgáltatásokról, az intézményben folyó szakmai tevékenységekről. 
Majd, a csapat egyik fele a gyermekkönyvtárba, a másik fele a megyeháza épületében 
elhelyezkedő Közigazgatási szakrészlegbe folytatta útját, a nap zárásaként pedig a Zenei és 
Idegen Nyelvi Gyűjteményt tekintettük meg, ahol segítséget kaptunk az idegen nyelvi részleg 
kialakításához, állománygyarapítási fejlesztéséhez. 
 
Második nap délelőttjén Sohajdáné Bajnok Katalintól nagyon sok hasznos információt 
kaptunk az egri könyvtárban folyó minőségbiztosítási munkáról, a minőségfejlesztési 
irányvonalakról. Az előadás után lehetőségünk volt belenézni, átlapozni a különböző 
minőségügyi dokumentációkat (Minőségirányítási kézikönyv, beszámolók, munkatervek, 
stratégiai terv, elégedettségi kérdőívek, stb.) és megnyugtató válaszokat kaptunk a 
tájékoztató során felmerült kérdéseinkre. Szerencsére a közvetlen környezet miatt bátran 
éltek kollegáink a konzultációs lehetőséggel.  
A tájékoztató előadás után átsétáltunk az Eszterházy Károly Főiskola épületébe, ahol a 
Főegyházmegyei könyvtár barokk könyvtártermét csodáltuk meg és tárlatvezetés keretében 
ismerkedtünk a könyvtár, a gyűjtemény történetével.  
Délután csapatokra oszlottunk, és játékos feladatok keretében ismerkedtünk Eger néhány 
fontosabb látványosságával, valamint felkerestük a Plázakönyvtárat is. 
Utolsó nap, a hazaút során tettünk egy kis kitérőt Szilvásváradra, a Szalajka-völgybe. A szép 
környezetben volt lehetőség egy kis feltöltődésre, a csapatszellem erősítésére. 
 
A tanulmányút célja: egy minősített könyvtár munkájának megismerése, a minőségbiztosítási 
folyamat és a csapatmunka megalapozása. 
Ez utóbbit segítette a három (négy fős) csapat, amely a kijelölt napon szakmai és szabadidős 
programok szervezését vállalta, és a nap végén szakmai eszmecserét kezdeményezett. 
A résztvevő könyvtárosok a pozitív példa láttán is megerősítést kaptak az előttünk álló 
feladatok fontosságáról és várható eredményéről. 
 
 
2016. évre kitűzött elsődleges célunk a Minősített Könyvtári Cím megpályázása. Ennek 
érdekében könyvtárunk Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértőt kérte fel szakmai 
munkánk segítésére. A pályázatnak köszönhetően nyolc alkalommal tartottunk konzultációt, 
melyen valamennyi munkatársunk részt vett. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tartalmi leírás: 

 
1. tréning, konzultáció 

 

Időpont: 2015.04.27. / 8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, a Minőségirányítási Tanács (MIT) vezetője 
 

Téma: Minősített Könyvtári Cím megpályázására való felkészülés, a Vezetés, az előkészítés 
általános feladatai 
 

 
A tematika leírása: 
 
- Bevezető előadás: A Minősített Könyvtári Cím előkészítésének általános feladatai 
(PowerPointos bemutató) 
- A Vezetés kritériumainak közös megbeszélése (belső kommunikáció áttekintése, stratégiai 
terv átnézése) 
- Mire van szükség ahhoz, hogy pályázni tudjunk (kötelező, ajánlott dokumentumok)? 
- Küldetésnyilatkozat megújítása, a jövőkép megfogalmazása – kiscsoportos munka 
- A SWOT analízis felülvizsgálata, véleményezése 
- Minőségirányítási Tanács (MIT) vezetőjének megválasztása 
 

 

 

 
2. tréning, konzultáció 

 
 

Időpont: 2015. 05.26. /8.00 -12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető 
 

Téma: SWOT- analízis aktualizálása, MIT ügyrend 
 

A tematika leírása: 

 
- A küldetésnyilatkozat elfogadása 
KÜLDETÉSNYILATKOZAT: Cegléd és térsége meghatározó közösségi tereként könyvtárunk mindenki 
számára elérhető, a kor igényeinek megfelelő, értékteremtő szolgáltatásokat nyújt. Fontos 
feladatunknak tekintjük a közösségépítést, különös tekintettel a gyermekek és a fiatalok körében. 
Folyamatosan megújuló dokumentum-állományunkkal elősegítjük az olvasás népszerűsítését.  
Információs központként biztosítjuk a tudáshoz, az információhoz való szabad hozzáférést. 
Ennek érdekében rendszeres használó- és felhasználóképzést szervezünk, támogatva az 
egyének tanulását, művelődését, önképzését, az információs szakadék áthidalását. 



 
- A jövőkép véglegesítése 
JÖVŐKÉP: A társadalom változó igényeihez igazodó minőségszemléletű szolgáltatásokkal, modern 
eszközökkel, a partnerkapcsolatok erősítésével, a felhasználók körének bővítésével, a megye 
jelentős könyvtára és kulturális intézménye szeretnénk lenni. 
Szakmailag elhivatott, felkészült, tudását folyamatosan megújító munkatársakkal a térség 
meghatározó közösségi tere kívánunk maradni. 
Kiemelt célunk a helytörténeti gyűjtemény fejlesztése, népszerűsítése, a helyi értéktár 
folyamatos gyarapítása. Digitalizált helyismereti dokumentumokkal is elérhetővé kívánjuk 
tenni a múlt történeti értékeit. 
 
- A MIT (Minőségirányítási Tanács) ügyrend-tervezetének kiegészítése, elfogadása 
- A SWOT- analízis módosítása 
- A PGTTJ területekre osztása, felelősök kijelölése 
 

 
 

3. tréning, konzultáció 
 
 

Időpont: 2015. 07.06. /8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető 
 

Téma: Stratégiai célok megfogalmazása, rangsorolása, partnerlista, elégedettségmérés 
 

 
A tematika leírása: 
 
- Elégedettségmérés kidolgozása részlegenként (központi könyvtár, ifjúsági könyvtár, 
gyermekkönyvtár) 
- Partnerlista összeállítása  
- A PGTTJ területenkénti megbeszélése, pontosítása, véleményezése 
- A stratégiai célok rangsorolása, ezek részletes kidolgozására felelősök kijelölése 
 

 

4. tréning, konzultáció 
 
 

Időpont: 2015.08.03. /8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető 
 

Téma: Stratégiai terv, elégedettségi kérdőívek 
 



A tematika leírása: 
- Stratégiai terv megbeszélése 

o PGTTJ 
o SWOT- analízis 
o kulcsterületek 
o beavatkozások 
o cselekvési tervek 

 
- A kulcsfontosságú területek véglegesítése 

 

Stratégiai célok, kulcsfontosságú területek 

1. Látogatói létszám növelése  
Erősítjük a kapcsolatainkat a civil szervezetekkel, lehetőséget biztosítunk a helyi közösségek 
kibontakozásához. A társadalmi fórumok, a civil közösségek, a közhasznú és közérdekű 
kulturális események központjává válunk, ezáltal növelve a látogatók, illetve a beiratkozott 
olvasók számát. Mottónk: „Légy jelen mindig és mindenhol”. 
 
2. Minőségfejlesztés 
Célunk minden intézményegységünkben a teljes körű minőségirányítási rendszer kialakítása. 
Folyamatosan fejlesztett szolgáltatásainkkal, ügyfél- és partnerközpontú intézmény 
megvalósításával, a minőségi szemléletmód kiterjesztésével felkészülünk arra, hogy 
minősített könyvtárrá, közművelődési intézménnyé váljunk. 
Törekszünk arra, hogy az intézmény dolgozói a minőségbiztosítási munkafolyamatokat ne 
többlet feladatként, hanem munkájuk szerves részének tekintsék. 
 
3. Helyismereti gyűjtemény népszerűsítése  
Könyvtárunk kiemelkedő feladata Cegléd város és a kistérség helytörténeti 
dokumentumainak, információinak gyűjtése, megőrzése, rendszerezése. A feldolgozott 
helyismereti állomány elérhetővé tételével lehetővé tesszük a kutatómunka támogatását, az 
egészséges lokálpatriotizmus kialakítását a város polgáraiban, valamint segítjük az oktatást, 
tanulást. 
A helyismereti könyvállomány teljes egészében kereshető a könyvtár számítógépes 
katalógusában.  
 
4. Ifjúsági könyvtár közösségi tér szerepének hangsúlyozása  
Az országban egyedülálló módon biztosítjuk a helyi és a térségben élő fiatalok számára a 
találkozás, a közösségépítés, az olvasás és a nem-formális tanulás lehetőségeit. Fontos 
értéknek tartjuk egymás elfogadását, a példamutatást, a segítőkészséget. 
Ösztönözzük az ifjúsági részvételt a város társadalmi és kulturális életében. Kiemelt célunk a 
szolgáltatások a célcsoportok igényeinek megfelelő alakítása, az állomány sokszínű 
gyarapítása. Különféle ifjúsági szervezetekkel és iskolákkal való partnerségi kapcsolat 
építése. 
Életvezetési tanácsadásunkkal, az ifjú tehetségek felkutatásával, segítésével elősegítjük 
társadalmi integrációjukat.  
 
 



 
 
5. Felnőttképző központtá válás  
Könyvtárunk a digitális írástudás széleskörű oktatásával szerepet vállal a felhasználók 
rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzésében az egész életen át tartó tanulás 
folyamatában. Gesztor szervezetként segítjük, a Nyitok tanulási hálózatot. A program célja 
biztosítani a rászorulók részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem-formális és 
az informális tanulási lehetőségeket (a digitális írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi 
kommunikáció), a speciális igényekhez és adottságokhoz igazodva. 
 
 
6. Marketingkommunikáció  
Célunk a PR és marketing tevékenységünk megerősítése, annak érdekében, hogy 
intézményünk mind a helyi és mind pedig a kistérség lakosai körében meghatározó legyen. 
A külső kommunikáción kívül nagy hangsúlyt fektetünk a belső kommunikációra, hiszen 
céljainkat egy jól informált, hatékony és összetartó csapattal érhetjük csak el. 
 
 
7. Rendezvénytér kialakítása 
Az épület akadálymentesítése csak részben megoldott, így könyvtárhasználóink egy 
részének problémát okoz a galéria részen található rendezvénytér megközelítése.  
Az alsó szinten elhelyezkedő olvasóterem alacsony kihasználtsága indokolttá teszi a két 
állományrész cseréjét. 
Megoldásra váró feladatunk a kor igényeinek megfelelő rendezvényterem kialakítása 
akadálymentes folyóiratolvasó biztosításával. A megvalósításnál fontos szempont az 
egységes megjelenés, az otthonosság, a korszerűség. 
 
 
 
8. Kulturális turizmus erősítése  
Közönségkapcsolati munkánk segítségével képesek vagyunk ösztönözni és  összefogni a 
helyi kezdeményezéseket, a helyi tudás gyűjtésével, a  közösségi elkötelezettség 
kialakításával eredményt elérni a helyi  közösségekben. 
 A munkatársak képzésével, korszerű intézményi feltételrendszer kialakításával, új könyvtári 
szolgáltatások bevezetésével ösztönözzük: 
 •      a kulturális értékeink átörökítését, gondozását 
 •      a kulturális építőközösség kialakítását, 
 •      a közösségi kulturális élet fellendítését 
 •      az esélyegyenlőség megteremtését a kulturális javakhoz és a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben. 
 Célunk lokálpatriotizmus kialakítása, a lakosság aktivitásának  növelése, hogy minél többen 
csatlakozzanak a művészeti programjainkhoz,  szolgáltatásainkhoz. 
Önmagunk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális szolgáltatások erősítésével növelhetjük 
vonzerőnket. 
 
 
 



 

9. Egészségkultúra 
Napjainkban társadalmi szerepet kell vállalnunk a lakosság szemléletformálásával az 
egészségnevelés területén, az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos emberi 
magatartás kialakításában. Korszerű egészségkultúra szemlélet közvetítésével lerakjuk az 
egészséges életmód alapjait. Felhívjuk a figyelmet a prevenció és az egészséges táplálkozás 
fontosságára. 
 
- Elégedettségi kérdőívek véglegesítése 
- Folyamatszabályozás 

- a folyamatszabályozó munkacsoport létrehozása 
 

 

 

 
5. tréning, konzultáció 

 

Időpont: 2015. 09.07.  /8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető 
 

Téma: Kérdőívek kitöltése a könyvtár szervezeti kultúrájáról, folyamatszabályozás 
 

A tematika leírása: 
- A kérdőívek kitöltése minden könyvtáros munkatárs által 
- Konzultáció a folyamatszabályozásról a Folyamatszabályozó munkacsoport tagjaival 

 
 

 
6. tréning, konzultáció 

 

Időpont: 2015.10.13.  /8.00-12.00/ 
 

 
Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető  

Téma: Folyamatábrák, partnerlista, önértékelés 
 

A tematika leírása: 
- A folyamatszabályozó munkacsoport által elkészített folyamatábrák megbeszélése: 

- vásárolt könyvek állományba vétele 
- beiratkozás folyamata 
- könyvtárközi kölcsönzés  
- gyerekcsoportok kölcsönzése 
- hosszabbítás 

- Az író-olvasó találkozó folyamatábrájának közös elkészítése. 



- A stratégiai terv elfogadása 
- A Partnerlista ellenőrzése 
- Marketingcsoport és Teljesítményértékelő munkacsoport létrehozása. 
- Az önértékelés formáinak ismertetése: 
a.) vezető mindenkinek elmondja, mit vár tőle (pl. íráskészség, informatikai tudás stb.), 
magunkat értékeljük a szempontok alapján, majd a vezető értékeli a dolgozókat, 
b.) munkatársak értékelik a vezetőt, 
c.) mindenki értékel mindenkit 
 
 

 

 
 

 
 

7. tréning, konzultáció 
 

Időpont: 2015.11.02.  /8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető  

Téma: A munkatársi elégedettségmérés kiértékelésének bemutatása, önértékelési 
szempontrendszer 
 

A tematika leírása: 
- Munkatársi elégedettségmérés (könyvtár szervezeti kultúrája) kiértékelése 
- Önértékelési szempontok értelmezése 

- erősségek, fejlesztendő területek gyűjtése 
- Folyamatszabályozó munkacsoport munkájának bemutatása, az elkészített ábrák javítása, 
kiegészítése, véleményezése 

 
 

 
 

8. tréning, konzultáció 

Időpont: 2015.12.07. /8.00-12.00/ 
 

Résztvevők: Vidra Szabó Ferenc minőségügyi szakértő, az intézmény igazgatója, a könyvtár 
munkatársai, MIT vezető  

Téma: Próba önértékelés elvégzése 
 

A tematika leírása: 
- Próba önértékelés elvégzése és az eredmény értékelése 

 
 
 
 





Fotómelléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


