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A pályázat keretében összesen 8 alkalommal vettünk részt minőségbiztosítási tréningen, 

valamint 8 hónapon keresztül minőségbiztosítási szakértő segítette szakmai 

felkészülésünket a Minősített Könyvtár Cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázati 

anyag elkészítéséhez. A tréningek tematikáját úgy építettük fel, hogy az egymásra épülő 

ismeretek segítségével átlátható képet kapjunk a minőségirányítás egyes területeiről, 

ezáltal el tudjuk mélyíteni tudásunkat a helyes gyakorlati alkalmazás érdekében. Az 

egyes tréningek hétfői napokon zajlottak a könyvtár zárva tartása alatt, így a 

munkatársak teljes létszámmal tudtak részt venni a programokon. 

Első tréningünket Eszenyiné Borbély Mária tartotta, aki a projektmenedzsment 

filozófiáját igyekezett elmélyíteni a munkatársak számára. A projektekben való 

gondolkodás fontosságát gyakorlati példákon keresztül illusztrálta. Bemutatta a 

projektek ismérveit, szakaszait, a projektmunka feltételeit. Ezután az elméletet közösen 

átültettük konkrét könyvtári feladatokra, amelyekhez különböző elemző módszereket 

alkalmaztunk. A tréning jó alapokat adott a projektmódszer elsajátításához, a 

könyvtárosok minőségszemléletének fejlesztéséhez, a következő témakör könnyebb 

megértéséhez.  

A következő három alkalommal Vidra Szabó Ferenc gyakorlati tréningjein vehettünk 

részt folyamatszabályozás témában. 5-6 fős csoportokban dolgoztunk, a kiértékeléseket 

pedig közösen végeztük. Folyamatleltárt készítettünk, csoportosítottuk őket fő-, 

támogató- és vezetési folyamatokra, valamint csoportonként más-más munkafolyamatot 

választva számos folyamatábrát készítettünk. Megismertük a folyamatszabályozáshoz 

kapcsolódó kockázatelemzést és leírást is. Az előzőleg megrajzolt folyamatábrákhoz 

elkészítettük a folyamatleírásokat, és a kockázatelemzéseket. A nehézségeket mindig 

megbeszéltük, a tréner általában rávezetett a helyes megoldásra. A tréningek között 

megalakult a folyamatszabályozási munkacsoport, és friss ismereteiket hasznosítva, 

valamint a foglalkozásokon készített anyagokat felhasználva elkezdte tevékenységét. 

Vidra Szabó Ferenc második három alkalmas blokkja a teljesítményértékelés 

gyakorlatát vette célba. Végigvettük azokat a területeket, amelyek kapcsán ésszerű és 

hasznos mérni és értékelni a teljesítményeket. Megismertük és alkalmaztuk a dolgozói 

teljesítménymérés és a kompetencia alapú egyéni értékelés módszereit. Megbeszéltük 



hatékonyságukat és javaslatokat tettünk a saját körben alkalmazandó értékelések 

tartalmára vonatkozóan. Csoportmunkában kiválasztottuk a könyvtári 

teljesítménymutatók alkalmazására tett ajánlások közül a nálunk mérhető 

teljesítményeket, és az általunk házi feladatként gyűjtött adatok alapján mutatókat 

számoltunk közösen. A tréningek között megalakult a teljesítményértékelési 

munkacsoport is. 

Eszenyiné Borbély Mária második és egyben utolsó tréningjét a tudásmenedzsment 

témakörében tartotta. Átfogó képet adott erről a témáról, az alapfogalmakon túl 

megismertük alkalmazhatóságának sokszínűségét a könyvtári szolgáltatások, a 

módszertani- és szakmai munka területén. A minőségirányítási munkacsoport 

elkészítette a könyvtár tudástérképét.  

Eszenyiné Borbély Mária minőségbiztosítási szakértő segítette munkánkat a TQM alapú 

minőségirányítás gyakorlati bevezetésében. Az egyes munkafázisok előkészítésében 

nagy segítséget nyújtott, mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészítésre vonatkozóan. 

Elvégeztük az önértékelést, feltártuk a problémákat, amelyekre rövid- és középtávú 

intézkedési terveket dolgoztunk ki. A folyamatos konzultáció lehetőséget adott, hogy a 

feltárt problémákra, bizonytalanságokra, egyedi helyzetekre, sajátosságokra mindig 

megoldást találjunk, eloszlassuk kételyeinket a megvalósíthatóság kapcsán. A szakértői 

munkának köszönhetően megismertük azokat a módszereket, eszközöket, amelyek 

segítségével átláthatóbbá váltak minőségbiztosítási feladataink, elméleti ismereteinket 

rendszereztük és beépítettük a gyakorlati alkalmazásba. Ütemtervet készítettünk a 

projekt végrehajtásához, amely az előttünk álló feladatok és felelősök megnevezése 

mellett az időbeli megvalósítást is elősegítette. A szakértőtől kapott visszajelzéseknek 

köszönhetően magabiztosabbak lettünk a minőségbiztosítás gyakorlatát illetően. A 

megismert módszerek alkalmazása során kiderült, melyik a profilunkhoz legjobban illő, 

így kialakítottunk egy számunkra átlátható, letisztult rendszert, amelynek mentén 

haladhatunk tovább.  

A tréningekhez kapcsolódó fotókat mellékeljük a szakmai beszámolóhoz. 
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Szakértői kompetenciák és referenciák 
 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2014-ben keresett meg azzal a kéréssel, hogy szakmai ismereteimmel 

és tapasztalataimmal támogassam az intézményt a minőségtudatos könyvtári munkavégzés 

kultúrájának megteremtésében, megerősítésében, és az eredmények függvényében a minősített 

könyvtár címre történő pályázati felkészülésben.  

A témában végzett szakértői tevékenységemet a következőkben részletezett szakmai 

kompetenciáimra és tapasztalataimra alapoztam. 

1. 2003-ban az Automatizált könyvtári rendszerek minőségi vizsgálata címmel írtam és védtem 

meg doktori disszertációmat a Debreceni Egyetemen. A disszertációm egyik fejezetében már 

részletesen foglalkoztam a könyvtári szervezeti önértékelés lehetséges modelljeinek elméleti 

megközelítésével, és a magyar gyakorlatban először irányítottam rá a figyelmet a formális 

módszer alkalmazásának előnyeire.  A munka újszerűségét jelzi, hogy a minősített könyvtár 

címre pályázók felkészítését segítő segédkönyv, Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva munkája 

A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban címmel, hivatkozik az 

általam leírtakra.  

2. 2003-ban az NKA könyvtári innovációs pályázatán egy sikeres projekt keretében módom volt 

a szervezeti önértékelési keretrendszer részletes kidolgozására.  A minősített könyvtár cím 

odaítéléséhez ma általánosan használt keretrendszer erőteljesen épít az általam 

kidolgozottakra. A keretrendszert már 2004-től használtam szervezeti önértékelésre. Az első 

ilyen vizsgálatot a Nyíregyházi Főiskola Könyvtárában folytattuk le 2004-ben, ahogyan ezt az 

alábbi publikáció is jelzi. 

Eszenyiné Borbély Mária: A könyvtárak EFQM alapú önértékelése a formális módszer segítségével In: Kókai 

Sándor (szerk.) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIII. 

évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai: Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2004. október 

1-2.. 449 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2004.10.01-2004.10.02. Nyíregyháza: A MTA 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete, 2005. pp. 81-86. 

3. A keretrendszer további finomítását 2006-ban a Hajdú-Bihar megyei könyvtár által elnyert NKA 

pályázat keretében végeztem el, majd 2007-ben és 2008-ban egy újabb NKA pályázatnak 

köszönhetően a könyvtárban két teljes körű szervezeti önértékelést is végeztünk. Az 

eredmények publikálása az NKA szakmai beszámolóján túl a hazai és a nemzetközi 

szaksajtóban is megtörtént, ahogyan azt a következő források is mutatják. 
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Borbély, M. Factors influencing self-assessment in a changing library environment. PERFORMANCE 

MEASUREMENT AND METRICS (ISSN: 1467-8047) 12: (1) pp. 7-22. (2011) 

Eszenyiné Borbély Mária: EFQM-alapú szervezeti önértékelés: a könyvtári önértékelés egy lehetséges útja 

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (ISSN: 0041-3917) 56: (9) pp. 408-421. (2009) 

4. A szervezeti minőségbiztosítás problémájához szorosan kötődik a projektek menedzselésének 

kérdése is. Ezt a témát egyetemi oktatóként évek óta tanítom, valamint rendszeresen 

továbbképzéseket is tartok belőle gyakorló könyvtárosoknak. A Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával 2013-ban elkészítettem egy kifejezetten 

könyvtárosoknak szánt projektmenedzsment könyv kéziratát, amely 2014-ben a Debreceni 

Egyetem Egyetemi Kiadó gondozásában, egy újabb sikeres NKA könyvkiadási pályázatnak 

köszönhetően meg is jelent.  

Eszenyiné Borbély Mária. Projektmenedzsment a könyvtárban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. 95 

p. 

5. A minőségmenedzsment elkötelezettjeként az érdeklődésem az utóbbi időben a 

tudásmenedzsment irányába fordult. Egyetemi oktatóként tanítom a tudásmenedzsment 

módszereinek, technikáinak könyvtári alkalmazását is.  

 

A 2015. május 1. és 2015. december 31. között végzett szakértői tevékenység részletes 

bemutatása 
A Hamvas Béla Könyvtár munkatársaival már 2014-ben megtörtént a kapcsolatfelvétel. A könyvtár 

vezetésével történő egyeztetés során reális elérhető célként a minősített könyvtár címre történő 

pályázat megvalósítását tűztük ki. A pályázás dátumát attól tettük függővé, hogy milyen tempóban 

sikerül a részcélokat megvalósítanunk.  

A 2015. évre az első tavaszi megbeszélésen a következő, közreműködésemmel megvalósítandó 

feladatok teljesítését határoztuk el.  

a. A könyvtár dolgozói körében a könyvtári minőségbiztosítás szemléletének népszerűsítése, a 

téma iránti elkötelezettség fokozása. 

b. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben megfogalmazottak szerint a szükséges 

dokumentumok elkészítése, vizsgálatok, felmérések elvégzése. A feladatok ütemezése és a 

végrehajtásért felelős személyek kijelölése.  

c. Az elkészült dokumentumok szakértése, javaslatok megfogalmazása. 
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d. A szervezeti önértékelés eredményeinek kiértékelése, cselekvési terv megfogalmazása a javító 

intézkedések végrehajtása érdekében. 

e. Tréningek, továbbképzések a projektmenedzsment és a könyvári tudásmenedzsment 

témákban, a már elkészült, a Hamvas Béla Könyvtár állapotát feltáró vizsgálatok eredményeire 

alapozva. 

Az ismertetett célok és feladatok megvalósításában a vizsgált időszakban a következő eredményeket 

értük el: 

a. A könyvtár dolgozói körében a könyvtári minőségbiztosítás szemléletének 

népszerűsítése, a téma iránti elkötelezettség fokozása. 
 

A Hamvas Béla Könyvtár vezetése világosan megfogalmazta, hogy elkötelezett a könyvtári 

minőségfejlesztés iránt. Több munkatárs is eredményesen elvégezte már a továbbképzési rendszer 

keretében a minőségügyi tanfolyamot. Az ő elhivatottságuk egyértelmű volt, viszont a többi dolgozó 

bevonása a minőségfejlesztés folyamatába, elsősorban a tájékozatlanságuk is motiválatlanságuk miatt 

még nem valósult meg 2015 tavaszáig. A dolgozókkal az első formális szakértői látogatásom során 

megismertettem azokat az eredményeket, tapasztalatokat, amelyeket a könyvtári minőségfejlesztés, 

szervezeti önértékelés során eddig elértem és megtapasztaltam. Bemutattam, hogy a vezetésemmel 

lezajlott szervezeti önértékelések hogyan járultak hozzá a szervezeti kultúra fejlesztéséhez, a dolgozói 

beavatottság növeléséhez. A valós könyvtári környezetben végzett vizsgálatok eredményeinek 

interpretálása során rámutattam, arra, hogy a szervezeti önértékelés valóban képes arra, hogy objektív 

módon feltárja egy szervezet erősségeit, adottságait, eredményeit. Továbbá lehetőséget teremt arra, 

hogy az egyén, mint a közösség tagja beavatottá váljon a könyvtár közös ügyeibe, alakítója, formálója 

lehessen annak.  

A szemináriumot követően a könyvtár vezetésétől azt a visszajelzést kaptam, hogy a dolgozók 

egyértelműen pozitívabban viszonyulnak a minőségfejlesztés folyamatához. Nem tartják már 

öncélúnak a szervezeti önértékelés elvégzést, és világosan látják, hogy ez milyen haszonnal járhat a 

szervezet egésze számára. 
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b. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerben megfogalmazottak szerint a szükséges 

dokumentumok elkészítése, vizsgálatok, felmérések elvégzése. A feladatok ütemezése 

és a végrehajtásért felelős személyek kijelölése.  
 

2015 tavaszán a könyvtár vezetésével és a minőségfejlesztésért felelős munkacsoport tagjaival 

folytatott megbeszélésen ütemeztük az év teendőit. Sorra vettük a KKÉK által a szervezeti 

önértékeléshez és a minősített könyvtár cím pályázásához szükséges dokumentumok körét.  

A megbeszélés szerint a könyvtár 2015-ben a következő feladatokat vállalta, hogy szakértői 

közreműködésemmel elvégzi: 

 a könyvtár tudástérképének elkészítése 

 a könyvtár belső és külső kommunikációs tervének kidolgozása 

 a könyvtár partnereinek adatbázisa 

 a szervezeti kultúra kérdőíves felmérése 

 nagy részletességű SWOT analízis készítése 

 szervezeti önértékelés végzése a KKÉK alkalmazásával 

A feladatok teljesítéséhez folyamatos kapcsolattartásra volt szükség. A könyvtár részéről elsősorban 

Tóthné Hegyi Judittal és Kitka Zsuzsannával folytattunk rendszeres online konzultációt.  

A könyvtár vezetése javaslatomra úgy döntött, hogy végezzünk el egy szervezeti önértékelést, még 

2015-ben, hogy a minősített könyvtári címre történő pályázatkor elvégzett önértékeléshez már 

legyenek viszonyítási pontok, és legyen kimutatható a szervezet minőségtudatában esetlegesen 

végbement változás. 

A szervezeti önértékelés menedzselése volt a legnehezebb szakértői feladat, mert a KKÉK nyelvezetét, 

terminológiáját valamennyi dolgozó számára érthető és kezelhető formában kellett rendelkezésre 

bocsátani. Szükség szerint az egyes alkritériumokhoz segítő, rávezető kérdéseket fogalmaztam meg, 

amelyek nagymértékben segítették a szervezeti önértékelés végrehajtását.  

Javaslatokat tettem, hogy a sikeres felkészülés érdekében mely könyvtárak gyakorlatát nézzék meg, és 

kikkel folytassanak megbeszéléseket, konzultációkat. 

A tudástérkép, a SWOT analízis, a kommunikációs terv, a szervezeti kultúra felmérés elkészítéséhez jól 

használható módszereket, technikákat osztottam meg a minőségfejlesztési munkacsoport tagjaival.  
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A témákhoz kapcsolódóan vállaltam, hogy a projektmenedzsment és a könyvtári tudásmenedzsment 

témákban tréningeket tartok, ahol a könyvtár teljes alkalmazotti köre betekintést nyerhet az adekvát 

technikákba és módszerekbe.  

c. Az elkészült dokumentumok szakértése, javaslatok megfogalmazása. 
 

A munka előrehaladásával folyamatosan értékeltem az elkészült anyagokat, és észrevételeket 

javaslatokat fogalmaztam meg a továbbhaladás érdekében.  

 A tudástérkép az első elkészült formában véleményem szerint a jelenlegi munkaköröket írta. 

Javasoltam, hogy tovább lehetne bontani, például a gyermekek könyvtári ellátása is számos 

további elemből tevődik össze. Azt is jó lenne látni, hogy ki képes még potenciálisan ellátni a 

feladatot, és milyen szinten tudja ezt megtenni.  Az egyéni, csoport és szervezeti 

kompetenciákat leíró rész nagyon jól sikerült. Észrevételként a következő kérdéseket és 

javaslatokat fogalmaztam meg: Kérdés, hogy ki minősített. Ha ez egy konszenzusos eredmény, 

akkor át kellene gondolni, hogy mindenki a helyén van-e az intézményben a kompetenciái 

alapján. Erre alapozva akár egy intézkedési tervet is lehetne készíteni, illetve egy 

továbbképzési terv alapját is képezheti az anyag.  

  A partnerek kommunikációs adatbázisa nagyon szép, korrekt, jól használható anyag lett. A 

könyvtár partnereit részlegenkénti bontásban, a kapcsolattartók megnevezésével és 

elérhetőségével együtt tartalmazza.  

 

 A kommunikációs terv alapvetően rendben van, nagyon részletes, átgondolt munka. Néhány 

apró észrevételt tettem:  

- Egy kicsit hosszúnak éreztem a helyzetelemzést, de ha már elkészült, maradhat ebben a 

formában.  

- A 4. Kommunikációs stratégia részben megjelennek az Információs teadélután, a teamcoaching 

órák, de az 5. pontban, az eszközök között már nem jelennek meg. 

- A 6. Feladatok és publikációs eszközök között a csapaépítésnél heti gyakoriság szerepel, 

szerintem ez nem életszerű. Ugyanitt a munkatársak idegen nyelvi ismeretének fejlesztésére a már 

valamilyen szintű nyelvtudással rendelkezők számára lehetne olyan alkalmakat szervezni, ahol egy 

nyelvtanár közreműködésével, havi gyakorisággal tematikus beszélgetésekre kerülhetne sor. 

Természetesen a tanárt valamilyen módon elkötelezetté kellene tenni. Az is lehet egy irány, hogy 

például külföldi könyvtárak, szakmai szervezetek, stb. honlapjairól friss ötleteket kellene időnként 

gyűjteni. Ez nem kerülne pénzbe.  



8 
 

- A könyvtár PR és marketing tervének kidolgozása- Piackutatás, tendenciák elemzése módszer 

helyett javaslom a Hazai és nemzetközi trendek elemzése, követése módszert, és ez akár folyamatos is 

lehet. 

- Tematikus és egyéb könyvajánlók készítése és Tematikus és egyéb könyvajánlók készítése is 

szerepel a módszerek között eltérő gyakorisággal- ez a kettő ugyanazt a tevékenységet takarja, elég 

egyszer szerepeltetni.  

 A szervezeti kultúra kérdőíves felmérésének előkészítéseként javaslatot tettem a véleményem 

szerint legalkalmasabb kérdőíves módszerre. Az adatfelvétel 2015-ben még nem történt meg. 

 A SWOT analízis belső erősségek és gyengeségek részében törekedni kell arra, hogy abban csak 

olyan jellemzők szerepeljenek, amelyekre a könyvtár befolyással lehet. Az objektív adottságok 

nem feltétlenül sorolhatók ebbe a körbe. 

 

d. A szervezeti önértékelés eredményeinek kiértékelése, cselekvési terv megfogalmazása 

a javító intézkedések végrehajtása érdekében. 
 

Az önértékelés értékelése röviden írásban, majd 2015. novemberében személyes konzultáció során is 

megtörtént. Javasoltam, hogy érdemes lenne grafikusan is megjeleníteni az eredményeket. Ezeket 

nyugodtan ki lehetne tenni a honlapra vagy a facebookra is, minimális szöveggel a könnyebb 

értelmezhetőség kedvéért. 

Intézkedési elemeket mindenhová lehet írni, de a legfontosabb javaslatom szerint az lenne, hogy a 

leggyengébb eredmények intézkedési terve belátható időn belül valamilyen kontrollálható eredményt, 

változást hozzon. Az eredmények ismeretében a könyvtár vezetésével és a minőségfejlesztési 

munkacsoporttal konzultálva 2015 novemberében a következő területekhez kapcsolódóan 

fogalmaztunk meg intézkedési tervet.  

A KKÉK-kel végzett szervezeti önértékelés során a leggyengébb eredmények a következő területeken 

születtek: 

1.3. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy példát mutasson és ösztönözze, támogassa a 

munkatársakat? 54 pont 

3.4 Mit tesz a könyvtár a munkatársak teljesítményének elismerése, értékelése és jutalmazása 

érdekében? 31 pont 



9 
 

5.1 Mit tesz a könyvtár a folyamatok meghatározása, tervezése, működtetése és fejlesztése 

érdekében? 71 pont 

6.2 A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatban elért eredmények teljesítménymérése 20 pont 

7.1 A munkatársak véleménye, elégedettsége, eredmények a motiválás területén 64 pont 

Az eredmények átlagosan jó színvonalon lévőnek mutatják a könyvtár állapotát, adottságait és 

eredményeit az előbbi néhány pont kivételével.  

A könyvtárnak már régi terve, hogy kidolgozza a könyvtár ösztönzési stratégiáját, amelynek kulcseleme 

lenne a kimagasló szakmai teljesítmények elismerése. Az önértékelés eredménye rávilágított arra, 

hogy ez a feladat már nem halogatható tovább. A könyvtár vezetése elhatározta, hogy 2016. tavaszára 

kidolgozza a munkatársak teljesítmény értékelésének és jutalmazásának rendszerét. 

A könyvtári folyamatok javítása érdekében a könyvtár a közeljövőben meghatározza a 

teljesítménymutatóknak azt a körét, amelyet a mindennapi munka során használni szeretnének.  

Az önértékelés rámutatott, hogy a könyvtárban hiányzik a panaszkezelés egységes gyakorlata. Ez sok 

esetben konfliktusokhoz és megoldatlan problémahelyzetekhez vezet. A cselekvési terv fontos eleme 

a panaszkezelés egységes gyakorlatának kidolgozás is.   

 

e. Tréningek, továbbképzések a projektmenedzsment és a könyvári tudásmenedzsment 

témákban, a már elkészült, a Hamvas Béla Könyvtár állapotát feltáró vizsgálatok 

eredményeire alapozva. 
 

A tréningek nem elválasztható részét képezték a szakértői tevékenységemnek. A tréningek 

időpontjában már egy éve ismertem a könyvtár munkatársait. Javaslataim, útmutatásaim 

felhasználásával addigra már jelentős fejlődést ért el az intézmény a minőségtudatosság területén. A 

tréningek megteremtették annak a lehetőségét, hogy közösen szintetizáljuk az eddig elért 

eredményeket. 

A projektmenedzsment tréningre 2015. szeptemberének elején került sor. A projektmenedzsment 

elméleti ismeretanyagát a sok gyakorlatból vett példa, esettanulmány segítségével sikerült közelebb 

hoznom a könyvtárosok világához, és befogadhatóbbá tenni azt számukra. A tréning alapját a témában 

megjelent, a beszámoló első részében már ismertetett könyvem jelentette. A tréning során nagy 

hangsúlyt fektettem arra, hogy a szakértői munkám segítségével már elkészült anyagokat is beemeljem 
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a prezentációk sorába. Így minden dolgozó szembesülhetett azzal, hogy mekkora utat tett meg az 

intézmény a minőségfejlesztés útján az első elhatározástól napjainkig.  

A SWOT analízis, valamint a probléma és célfa elkészítéséhez például a Hamvas Béla Könyvtár analízisét 

vettem alapul.  

 

Közösen készítettük el a problémafát és a célfát is. Ez lehetőséget adott arra, hogy mindenki 

beavatottnak érezze magát a könyvtár minőségfejlesztési folyamatába. 
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Az ideális munkacsapat összeállításának elméletének és lehetséges technikáinak bemutatása sokak 

számára tette világossá, hogy korábbi projektjeik megvalósítása során mi is volt a konfliktusok 

legfontosabb forrása.  

A kockázatmenedzselés területe teljesen ismeretlen volt a könyvtárosok számára. A kockázati források 

azonosítása mindenki számára befogadható feladat volt. Sikerült elfogadtatnom, hogy a kockázatok 

valamilyen mértékig kezelhetőek, ha birtokában vagyunk az adekvát technikáknak.  

 

A tudásmenedzsment tréninget 2015. novemberében tartottam. A tréning a következő résztémák 

feldolgozását tűzte ki célul: A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: popularizáció, 

globalizáció. Az információs társadalom fogalma, sajátosságai. Az információmenedzsment alapjai: 

adat, információ, tudás: tacit és explicit tudás, tudásspirál, tudástőke: a tudástőke elemei, mérése. A 

tudásmenedzsment fogalma. Tudásmenedzsment a gyakorlatban: tudástérképek, a tudás megosztása.  

Információ-és tudásmenedzsment a könyvtárban. Az emberi erőforrás menedzselése: szervezeti 

alapformák, szervezeti modellek. A szervezeti kultúra típusai, szervezeti értékek, motiváció. Vezetés. 

Emberi erőforrás gazdálkodás. Belső kommunikáció. 

A tréning időpontjára már elkészült a szervezet tudástérképe, kommunikációs terve, így az ezekből 

leszűrhető tapasztalataimat is hasznosítottam a tréning során.   

Véleményem szerint a könyvtárosok számára az emberi erőforrás menedzselése témakör volt a 

leginkább érdekes. A szervezeti önértékelés eredményeinek ismeretében már világos volt számomra, 

hogy ezzel a kérdéssel a tréning során mindenképpen foglalkoznom kell, mivel a felmérés során ezek a 

területek kapták a leggyengébb pontszámokat.  
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A 2015-ben végzett szakértői tevékenységem tapasztalatai 
 

 

 



 

 

 

 

 

Projektmenedzsment, 2015. szeptember 7. 



 

 

   

    

Folyamatszabályozás, 2015. szeptember 14. 

 

 

 

  



   

Folyamatszabályozás, 2015. október 12. 

 

 

 

 

 

Folyamatszabályozás, 2015. október 19. 

 



 

 

 

 

 

Teljesítményértékelés, 2015. október 26. 

 



 

 

 

 

 

Tudásmenedzsment, 2015. november 9. 



 

 

 

 

 

 

Teljesítményértékelés, 2015. november 16. 



 

 

 

 

 

 

Teljesítményértékelés, 2015. november 30. 
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