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POZITÍV KOMMUNIKÁCIÓ, CSAPATSZELLEM, HATÉKONYABB MUNKA  

Bács-Kiskun megyei városi és községi könyvtárosok szakmai továbbképzése  

NKA Közgyűjtemények kollégiuma pályázata: 204104/309 kódszámú altéma 

Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása 

2019. szeptember 16-17. 

A továbbképzés helyszíne:  Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

Kecskemét, Piaristák tere 8. 

A közkönyvtárak szerepe napjainkban jelentős átalakuláson megy át. A közösségi funkciók 

erősödése miatt fontos kihívás, hogy a könyvtáros személyében is megfelelő legyen erre a 

feladatra, személyisége, kommunikációs képességei alkalmassá tegyék a különböző 

érdeklődésű, hátterű, hozzáállású használók kiszolgálására. A munkatársak együttműködését, 

az egyéni és csoportérdekek összehangolását is magasabb szintre lehet fejleszteni ilyen típusú 

új ismeretekkel, ezzel is a minél hatékonyabb munkavégzést segítve. 

Képzésünk tematikáját ezen alapvonalakra építettük fel, úgy gondoltuk, a megye városi és 

nagyobb községi könyvtáraiban a szolgáltatásban dolgozók részére, és a munkatársi 

együttműködés miatt a háttértevékenységet végző kollégáknak is hasznos lesz. A szerencsés 

témaválasztást mutatja, hogy a betervezett 35 - 40 helyett végül 47 fő vett részt kétnapos 

képzésünkön, melyen igény szerint szállást is biztosítottunk, bár ezzel a lehetőséggel csak 

hárman éltek. 

A továbbképzés programja:  

1. nap 

10.00-12.00 A könnyed együttműködés és a figyelem ereje 

Előadó, gyakorlatvezető: Brindzik András üzletfejlesztési igazgató 

12.00-13.00 Ebéd 

13.00-16.00  Asszertivitás, együttműködés, hatékonyság 

Gyakorlatvezető: Tóthné Hegyi Judit könyvtáros,Király-Szabó Andrea HR szakember 

2. nap 

10.00-12.00  Az erőszakmentes kommunikáció 

Előadó: Vizinger Erzsébet szakpszichológus 

12.00-13.00  Ebéd 
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13.00-16.00 Kommunikációs gyakorlatok, tréning 

Gyakorlatvezető: Horváthné Varga Éva pszichológus 

A továbbképzés első napjára olyan szakembereket hívtunk, akiknek alaptevékenységük a 

HR, a csapatépítés, emellett könyvtári területen is tartottak már tréningeket, oktatásokat. A 

délelőtti gyakorlatvezető, Brindzik András és kollégája arra tanítottak, hogy tudatosan 

pozitív gondolatokkal indítsuk napunkat, és ez mennyiben befolyásolja a napi 

munkavégzésünket. Az egymásra figyelés, a másik aktív meghallgatása, ennek tudatos 

gyakorlása érdekében is végeztünk feladatokat. 

A délutáni program során Tóthné Hegyi Judit és Király-Szabó Andrea sok résztvevő 

számára új metódust, a World Cafét mutatta be a gyakorlatban. Ennek az együttgondolkodási 

és beszélgetési módszernek a működését 4 témakörön keresztül szemléltették. A témaköröket 

hosszan, több csoportban átbeszéltünk oly módon, hogy mindenki minden témakörnél sorra 

került, kivéve az asztalgazdákat, akik végig ugyanannál a témánál vezették a beszélgetést. A 

részletesen átbeszélt témáink, melyeket a gyakorlatvezetők bocsátottak megvitatásra: 

„Igényes évek-éves igények”: Hogyan térképezhető fel, hogy milyenek a könyvtárral szemben 

támasztott igényei a különböző korosztályoknak? Hogyan haladnak a könyvtárak a korral? 

Milyen gyorsan tudnak reagálni a változó igényekre? 

„A könyvtáros ’csak’ könyvtáros?”: Milyen kompetenciákkal, tudással, hozzáállással kell 

rendelkeznie a (közel)jövő könyvtárosának? Mennyire változtak az évek során ezek a 

kompetenciák? A jövő könyvtárában hol van a könyvtáros helye, szerepe? 

„Így vagy úgy?”: A digitális világ segíti vagy hátráltatja a könyvtárosokat, könyvtárakat? A 

mindennapi könyvtári munkában ez hol és hogyan jelenik meg? Ez milyen lehetőségeket és 

veszélyeket rejt magában? 

„Cselekszem!”: Mit tudnak tenni személy szerint az egyes könyvtárosok annak érdekében, 

hogy a világ gyors változásai, igényei beépüljenek a könyvtár életébe? Hogyan élik meg a 

könyvtárosok a változásokat? Egyedül vagy közös erővel? Milyen gyorsan reagálnak a 

könyvtárosok a változásra? 

Hasznos volt azt megtapasztalni, hogy bár úgy éreztük, a rendelkezésre álló idő alatt minden 

aspektusát átbeszéltük egy témának, de a következő csoportok is mindig tudtak még további 

ötleteket, gondolatokat hozzáfűzni. 
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A képzésünk második napjára felkért szakemberek a pszichológia felől közelítették meg a 

bennünket érdeklő témákat. Vizinger Erzsébet profi előadóként minden résztvevőt 

lenyűgözött érdekes, helyenként vidám, máshol komoly, de minden pillanatában hasznos 

előadásával. Az erőszakmentes kommunikáció módszerét rengeteg példán keresztül mutatta 

be, arról is beszélt, hogyan hasznosítsuk ezt a munkánkban és a magánéletünkben. A program 

végén többen is néhány konkrét probléma kezelésére kértek tőle javaslatot a tanultak 

felhasználásával. 

Délután Horváthné Varga Éva segítségével önmagunk, pillanatnyi lelki állapotunk 

felmérésével kezdtük a gyakorlati munkát. Nagyon érdekes feladatok voltak, melyek során el 

kellett helyeznünk magunkat egy „önérvényesítő tornasorban”, majd egy „csipeszes” 

feladattal ki is próbálhattuk, hogy ma mennyire megy nekünk az önérvényesítés. Ezt követően 

a délelőtt tanultak gyors átismétlése után különböző valós könyvtári szituációs gyakorlatokat 

oldottunk meg az erőszakmentes kommunikáció módszerének alkalmazásával. Ezek között 

használóinkkal és kollégáinkkal előforduló problémák is voltak. 

A záró gyakorlat egy elképzelt kis könyvtár megújítása volt, ahol a csoportok tagjai 

különböző szerepeket kaptak, azt a nézőpontot kellett képviselni (1. gazdaságosság minden 

felett, 2. gyerekkönyvtári rész a legfontosabb, 3. csak kölcsönözhető állomány legyen, 4. nagy 

kézikönyv állomány legyen). Minden csoportban volt minden szerep, és látványos volt, hogy 

csoportonként eltért, hol melyik szereplő tudta legjobban érvényesíteni akaratát, ennek 

függvényében változtak a létrejött könyvtártervek. 

A továbbképzésünk befejezése után elégedettségmérést végeztünk a résztvevők e-mail 

címére kiküldött Google-űrlap segítségével. Ennek összesítése során megállapíthattuk, hogy a 

program szervezésének módját, a kapcsolattartást, a helyszín kényelmét, felszereltségét 

valamennyien kiválónak vagy néhányan jónak értékelték. Egyenként is kértünk véleményt az 

előadásokról, gyakorlatokról. Az első napi program kapcsán fogalmazták meg páran, hogy 

már alkalmaznak munkájukban ilyen vagy ehhez hasonló módszereket, ezért nem volt 

számukra újdonság, amit bemutattak. A második nap mindkét közreműködőjét nagyon 

magasra értékelték, a csak kiváló és jó „osztályzat” után szövegesen is megfogalmazták 

véleményüket: 

Vizinger Erzsébet előadásáról: „Nagyon szimpatikus volt az előadó hölgy, aki 2 órán 

keresztül tudta tartani a hallgatóság figyelmét. Sokszor humorosan beszélt a témáról, úgy 
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