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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár immár második alkalommal nyert támogatást a 

minőségirányítás bevezetését segítő szakmai továbbképzés megvalósítására. (P.a.: 

204104/01466) 

Megyei könyvtárként felelősséget érzünk a városi és községi nyilvános könyvtárak 

szakmai munkájáért, ezért képzésekkel, szakmai programokkal segítjük a szolgáltatások 

megújulását, a könyvtárosok ismereteinek bővítését, és szemléletük formálását.  

Feladataink közül kiemelt fontosságúnak érezzük a minőségirányítás területét, mivel 

megyénkben jelenleg minősített könyvtár nincs. Ezért is szeretnénk a kollégák számára olyan 

ismereteket, gyakorlatokat, és kiváló szakembereket bemutatni, amelyek segíthetnek az 

elindulásban, motivációt adhatnak a továbblépéshez. A továbbképzést kifejezetten a megyei 

könyvtár munkatársai, a városi könyvtárak és községi nyilvános könyvtárak könyvtárosai 

számára szerveztük. 

Programunk a „Lépések a stratégiai tervezéstől a minősítésig II.” címet viselte, ez 

kibővítette az előző évben megszerzett ismeretek körét. 

A program során 2 egymáshoz közeli időpontban előadások és tréningek segítségével 

ismerkedtünk két fontos területtel. 

A továbbképzés első napjára február 19-én került sor. A nap témájául a szolgáltatás 

menedzsmentet választottuk. A könyvtári szolgáltatások célja az elégedett olvasó. A 

legkisebb könyvtárban is szem előtt kell tartani, hogy milyen szolgáltatásokat kínálunk, 

hogyan tudjuk egyeztetni az olvasói elvárásokat a szakmai szempontokkal az olvasó 

legnagyobb megelégedésére. 

Az első előadónk Nagy Mónika, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese volt, 

aki a könyvtár gyakorlatát és tapasztalatait ismertette, majd bemutatta a közelmúltban 

indított és egyre népszerűbb új szolgáltatásokat.  

Második előadónk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatóhelyettese, Kovácsné Koreny 

Ágnes volt. Közösségvezérelt könyvtári működés és szolgáltatás gyakorlatáról tartott 

előadásában hazai és külföldi gyakorlatokat mutatott be, rámutatva arra, hogy a könyvtárak 



szerepe a dokumentumszolgáltató könyvtár irányából sokkal inkább a közösségi 

szerepvállalás hagyományos és nem hagyományos területeire tolódik át. Új funkciókat 

vállalnak fel a könyvtárak, ezáltal erősödik társadalmi szerepvállalásuk, ez pedig visszahat a 

könyvtárak kedveltségére, ismertségére és társadalmi megbecsültségére. 

Délutáni tréningünkön Kovácsné Koreny Ágnes segítségével olyan módszereket, 

kommunikációs technikákat ismertünk meg és gyakoroltunk, melyek segítségével 

sikeresebben oldhatunk meg konfliktus helyzeteket, tárgyalási szituációkat és egyéb 

kommunikációs problémákat. Mindez sokat segíthet az ügyfélkapcsolati problémahelyzetek 

megoldásánál, de a partnerkapcsolatok építésénél és ápolásánál is jól alkalmazható. Emellett 

fontos önismereti kulcsokat is kaptunk a tréning során. 

Második napunkra március 5-én került sor. A szakmai nap meghívott előadója Vidra 

Szabó Ferenc, könyvtári minőségmenedzser volt, akinek a támogatásával már több könyvtár 

is sikeresen pályázott a „Minősített könyvtár” címre. 

Vidra Szabó Ferenc délelőtti előadásában a könyvtári minőségfejlesztés javasolt lépéseit 

vettük sorra. A minőségközpontú szemlélet kialakulásától, a TQM-felé törekvő rendszer 

alapelemeinek megismerése, a külső és belső erőforrások, a gátló tényezők kiemelésével. 

Kitértünk a MIT ügyrendjére, a stratégiai tervezés fontosságára, a szervezeti kultúra 

fejlesztésére, a külső partneri kapcsolatok vizsgálatára, az önértékelés elvégzésére, 

intézkedési terv készítésére.  

A délutáni csoportbontásos tréninggyakorlat keretében SWOT analízist készítettünk, 

feltártuk a könyvtári folyamatokat folyamatleltár formájában, áttekintettük a folyamatleírás 

jellemzőit. A külső kommunikációs rendszer ismertetése mellett könyvtáros 

kompetenciatérképet is készítettünk. A kidolgozott témákat a minőségmenedzser szakértő 

segítő gondolatokkal véleményezte, javaslatot tett a helyes nézőpont kialakítására. A 

program végén konzultációs lehetőség nyílt további kérdések feltevéséhez, 

megbeszéléséhez. A 33 fő résztvevő véleménye alapján a szakmai nap felépítése nagyon 

hasznos rátekintést adott a minőségbiztosítási feladatokra. 

A szakmai programot nagyon fontosnak tartjuk a megye könyvtárosai számára, mivel sok 

kolléga ezeken a képzéseken ismerkedik meg a minőségirányítás alapismereteivel. Célunk az 

volt, hogy alapvető elméleti bevezetés után tréningszerű megoldások által mutassuk be a 

gyakorlati alkalmazást.  

Örömünkre szolgál, hogy mindkét napra sikerült olyan előadót megnyernünk, akik 

nemcsak nagy tapasztalattal és tudással rendelkeznek a témában, de gyakorlott, jó 

trénerekként nemcsak ismereteket adtak át, de motiválni is tudták a kollégákat, 

útmutatásaikkal, tanácsaikkal segítettek konkrét kérdések megoldásában is. 





 

  



 

 

 

  



 














