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Bevezető
Szentesen 1949 óta folyamatosan működik könyvtári ellátás. Először körzeti-, majd járásivégül pedig városi könyvtárként1. 1984-ben külön épületben kapott helyet a felnőtt és a gyermek részleg. Jelenleg is két épületben, de egy szervezeti egységként működünk.
A felnőtt részleg épülete egykor zsinagóga volt2. A 2. világháborút követően indult pusztulásnak. Az 1990-es évekre már csupán a falak álltak. A város képviselőtestülete 1996 júliusában döntött úgy, hogy a lepusztult épületet könyvtári célokra újítja fel. A terveket Terney
László (1947-1998) szentesi építész készítette. Az építkezés 1997 szeptemberében kezdődött
és egy éven át tartott3. Az ünnepélyes átadásra 1998. szeptember 18-án került sor.
Az átalakított zsinagóga épületében 3 szinten, több mint 1200 négyzetméteren fogadjuk a
könyvtárhasználókat. Még ugyan azon év decemberében a gyermek részleg is elköltözött, a
város főterének szomszédságában található volt takarékszövetkezet impozáns épületébe. Az
elmúlt közel 70 évben több ízben történt átszervezés, működési forma változás illetve vezetőváltás4.
2015-ben kezdtük meg a minőségirányítás elveinek bevezetésével kapcsolatos munkákat5.
Szerencsés helyzet volt, hogy a könyvtáros kollégák közül korábban többen is elvégezhették Kecskeméten a 120 órás akkreditált Minőségirányítási tanfolyamot, de az akkor megválasztott könyvtárigazgató Szűcs Ildikó felkérésére Vidra-Szabó Ferenc is segítette a felkészülést. Az első időszakban havi rendszerességgel megtartott belső képzéseken minden kollégának lehetősége nyílt a minőségirányítással kapcsolatos irányelvek megismerésére. Megalakult
a Minőségirányítási Csoport, amelynek feladatai:
∙ Felméri a minőségirányítással kapcsolatos feladatokat, koordinál és fejleszt, a határidőkről és felelősökről alkalmanként dönt.
∙ Működteti a minőségirányításhoz kapcsolódó szervezési feladatokat.
∙ Véleményezi a minőségüggyel kapcsolatos anyagokat.
∙ Feladata a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok összeállítása.

1

http://portal.vksz.hu/web/guest/a-konyvtar-tortenete;jsessionid=B818561D12FF2CFFA4E8B9CBEC1A7B3D
– a könyvtár története
2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentesi_zsinagóga – Wikipédia szócikk
3
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=4872 – videó a könyvtár építéséről (e-Könyvtár, 1988 – 8’ 58”)
4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes_Városi_Könyvtár – Wikipédia szócikk
5
https://drive.google.com/file/d/1CbXKucs75btVMj_mtmaPKS5Pdijx8sbz/view?usp=sharing – az első MICSülés emlékeztetője
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A rendszeres, havonkénti minőségirányítással foglalkozó belső továbbképzések során közösen fogalmaztuk meg a könyvtár Jövőképét és Küldetésnyilatkozatát. SWOT analízist készítettünk és elkészítettük Stratégiai tervünket. Számba vettük az előttünk álló feladatokat,
hogy elkészíthessük a Minőségi kézikönyvet.
2015-ben – a felkészülés megkezdésekor – a könyvtár még gazdasági társasági formában
működött, ám a fenntartó önkormányzat úgy döntött, hogy jogutód nélkül megszünteti a Nonprofit Kft-t (ez a folyamat 2016 őszén indult el) és költségevetési intézményi formában jogelőd nélkül megalapítja a Szentes Városi Könyvtárat6.
Az új intézményben - pályáztatás után - a szakmai munka irányítását az egyik könyvtáros
kolléganő Sallainé Gresó Klára vette át.
Az intézmény működési formájának megváltozása, illetve a vezetés és a szakdolgozók álláshelyeinek pályázati úton való betöltése némileg hátráltatta a minőségirányítás bevezetésére
tett törekvéseket. Az egész kollektíva egyhangú döntésének értelmében elvetettük annak lehetőségét, hogy 2017-ben pályázatot nyújtsunk be a Minősített könyvtár cím megszerzésére, de
mindenképpen ragaszkodtunk ahhoz, hogy az addig elvégzett munka eredményeit ne hagyjuk
veszni. Így folytattuk a pályázati anyag előkészítését. Mivel a szakmai munkában nem hozott
lényeges változásokat a könyvtár működési formájának megváltozása, a korábban elkészített
és előkészített anyagok legnagyobb része helytálló jelenleg is. Természetesen a PDCA elveinek folyamatos alkalmazása mellett.
Idén, a KMÉR irányelveinek nyilvánosságra kerülése után ismét egyhangú döntés született arról, hogy ebben az évben elkészítjük és benyújtjuk a Minősített könyvtári címhez szükséges pályázati dokumentációt.

6

http://www.szentesinfo.hu/testulet/2017/1/eloterjesztes/konyvtar_alapito.pdf – a Szentes Városi Könyvtár alapító okirata
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ADOTTSÁG KRITÉRIUMOK értékelése

1. Vezetés
1.1 Világos küldetés, jövőkép, alapvető értékek
Könyvtárunk a Szentes Városi Könyvtár költségvetési intézményként működik. Fenntartója Szentes Város Önkormányzata. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője Sallainé Gresó
Klára igazgató. A könyvtárban 13 fő dolgozik könyvtáros szakmai munkakörben. Az épületek
állagáért és tisztaságáért 5 fő technikai személyzet felel.
A könyvtár vezetője megválasztása, illetve az új intézmény megalakulása óta töretlenül
dolgozik azon, hogy biztosítsa a korábban megszokott magas szakmai színvonalat mind a
nyújtott szolgáltatások, mind a megszervezett rendezvények tekintetében. Ennek alapvető
feltétele a nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör, valamint a fenntartóval és a könyvtár egyéb partnereivel ápolt, harmonikus, jól működő kapcsolat.
Annak érdekében, hogy a könyvtárosok és a technikai személyzet, munkájukat összehangoltan a könyvtár céljainak megfelelő módon végezze, már a minőségirányítás bevezetését
célzó felkészülési folyamat legelején megfogalmaztuk a könyvtár Küldetésnyilatkozatát és
Minőségpolitikai nyilatkozatát, meghatároztuk a Jövőképét. Ezen dokumentumokat tudomásul vette és elfogadta Szentes Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága, és ezt követően elérhetővé tettük intézményünk honlapján7.
Könyvtárunk egyéb alapdokumentumait és szabályzatait a fenntartó önkormányzat által
felkért belső ellenőr megtekintette és jóváhagyta. Alapdokumentumaink elérhetőek könyvtárunk honlapján, digitális formában őrizzük a könyvtár szerverén, ahol minden dolgozó hozzáférhet, illetve nyomtatott formában elkérhető a könyvtár épületében a földszinti kölcsönző
pultnál, hogy azok számára is hozzáférhető legyen, akiknek nincs lehetősége elektronikus
formában megtekinteni azt.
Emellett a felhasználók rendelkezésére áll a kölcsönző pultnál egy könyvtárismertető,
amely a könyvtár használatára vonatkozó legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kivonatos,
elvihető szóróanyag.

7

http://portal.vksz.hu/c/document_library/get_file;jsessionid=24B04109DCA60186DAD8F3D6E6FEAA2B?uuid=83528fb1
-a229-423c-9f8d-6bfb6b9210a5&groupId=10136 - Küldetésnyilatkozatunk a könyvtár honlapján
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1.2. A könyvtár vezetése és működésének fejlesztése
A könyvtár külső partnereivel, a felhasználókkal és a fenntartóval meglévő jó kapcsolat
mellett természetesen nagyon fontos a kollégák egymás közti, valamint a könyvtár vezetője és
a dolgozók közötti kiegyensúlyozott, kölcsönös bizalmon alapuló jó munkahelyi légkör. Ennek megteremtését megkönnyíti, hogy viszonylag kis létszámú csapattal működik a szentesi
könyvtár, illetve hogy nem jelentős a munkatársak fluktuációja. Annak köszönhetően, hogy a
jelenlegi könyvtárvezetőnk 40 éves könyvtárosi munkatapasztalattal bír, ebből 17 évet ebben
a könyvtárban dolgozott kölcsönzői és feldolgozói munkakörben, jól ismeri a mindennapi
feladatokat, illetve beosztott kollégáit. A közösen kialakított értékrend, jövőkép és küldetésnyilatkozat, a vezető nyitott személyisége, objektivitása és jó kommunikációs készsége garantálja azt, hogy a munkatársak egytől egyig tisztában vannak a kitűzött célokkal és munkájukat
ennek ismeretében végzik. Ez jól látszik a munkatársi elégedettségmérésben adott válaszokból
is.
A munkatársi elégedettségmérésre évente kerül sor. A kiértékelést diagramokban és szövegesen is megtesszük, az eredményeket közösen is értelmezzük.

A munkatársi elégedettségmérés egyik kiértékelő grafikonja

A 2017 őszén végzett felmérésből kitűnik, hogy jól érvényesül a könyvtár vezetőjének az
a törekvése, hogy a feladatok kiosztása egyértelmű és átlátható legyen, illetve ehhez kapcsolódóan a feladat- és hatáskörök is egyértelműen tisztázottak legyenek.
-6-
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Az „Ön szokta tudni, hogy mit vár el a vezetője?” kérdésre adott válaszban 100%-ban
mindenki úgy gondolja, hogy a vezető által támasztott elvárások egyértelműek. Ebben nagy
segítség az organogram, amely világosan bemutatja a könyvtár szervezeti felépítését.

A Szentes Városi Könyvtár szervezeti ábrája (organogram)

A dolgozók számára személyre szólóan elkészültek a munkaköri leírások. (Mind az
organogram, mind a munkaköri leírások az SZMSZ részét képezik.)
Természetesen a feladatok és célok egyértelmű meghatározása mellett ezek rendszeres
kommunikációjára is szükség van. Ehhez nagy segítség, hogy Tímár Ferenc kollégánk irányítása mellett közösen kidolgoztuk a könyvtár külső- és belső kommunikációs tervét8.
Intézményünkben a dolgozók által elérhető közös meghajtó és a belső levelező lista használata mellett – azzal összhangban – lassan meghonosodik a megosztott dokumentumokkal
történő közös munka. Szintén Tímár Ferenc kollégánk érdeme, aki mindannyiunk számára
tartott belső képzést például a Google drive gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, a közös
tudás gyarapításának céljából. Így a könyvtári munka számos területén tudjuk és szeretjük
alkalmazni a felhő alapú szolgáltatások által támogatott megosztott dokumentumokat. Ez is a
gördülékeny és hatékony belső kommunikációt segíti9.
Legalább havi rendszerességgel sor kerül munkaértekezletekre, melyeken az aktuális feladatokról esik szó, melyekről a dolgozók már előre értesülnek. Ilyenkor szűkebb (csak a szakalkalmazottak) vagy tágabb körben (technikai személyzet is) gyűlünk össze a felnőtt vagy a
8

https://docs.google.com/document/d/1abnQMFHKjjztEVgjVEOBUwrosR5Pk38xAdJSxO2mniM/edit?usp=sharing – A
Szentes Városi Könyvtár kommunikációs stratégiája (megosztott dokumentum)
9

https://docs.google.com/document/d/1wR5WO7WJsrHBV5Oy6ZSurdWmRNZSeP4G-cOy0PUKT4/edit?usp=sharing – megosztott vázlat a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról (2018.05.27.)
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gyermekkönyvtár épületében. A vezető összefoglalja a tervezett napirendet és elmondja az
aktualitásokhoz kapcsolódó tudnivalókat. Mindig lehetőség van kérdésekre, kiegészítésekre,
közbevetésekre, sőt előre nem tervezett témák felvetésére is. Ezekről az alkalmakról megosztott dokumentumban jegyzetek készülnek10, melyek a szerver mindenki által elérhető „közös”
meghajtóján is megtalálhatók. Az értekezletek gyakoriságát az előttünk álló feladatok nagysága határozza meg, ezért például az elmúlt időszakban, amikor a 89. Ünnepi Könyvhét alkalmából 4 napos rendezvénysorozatot szerveztünk11 és ezzel párhuzamosan az utolsó simításokat végeztük a Minősített Könyvtári cím benyújtásához kapcsolódó pályázatunkon, heti rendszerességgel került sor értekezletre.
Kis létszámú intézményként könnyebb a munkatársak tájékoztatása, amit a vezető nyitott
személyisége, illetve az eddigi sok éves közös munka is megkönnyít. Egyszerűen tájékozódhatunk az aktuális ügyekről, és bátran tájékoztathatjuk egymást és a könyvtár vezetőjét a bennünket foglalkoztató problémákról. Ezen kívül éves rendszerességgel sor kerül egy anonim
dolgozói elégedettségmérésre, amelynek kiértékelése diagramokban és szövegesen is megtörténik, majd az eredményeket közösen, szóban is értelmezzük. Ez a felmérés lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításra a vezető munkájával, illetve a könyvtár teljesítményével
kapcsolatban.
Szintén évente kerül sor munkatársi önértékelésre. Ennek során egy 41 kérdést tartalmazó
táblázatban kell a dolgozónak (1,2,4,5 pontokkal) értékelnie különböző tulajdonságait és
kompetenciáit. Ezzel párhuzamosan a könyvtár vezetője is kitölt minden dolgozóról egy értékelő lapot, majd négyszemközt megtörténik a két értékelés összevetése. Ebből egy konszenzus jön létre, amely a dolgozó értékelését jelenti. (A dokumentumokat papír alapon az igazgatói irodában, zárható szekrényben őrizzük.) Ez az értékelés, illetve a négyszemközti személyes megbeszélés lehetőséget biztosít a rendszeres visszajelzésre a dolgozók munkájával kapcsolatban.
Ezen alapul a dolgozók munkájának elismerése is. Az ösztönzés rendszeréről előírás készült, „Anyagi és erkölcsi elismerés eljárás rendje” címmel. Ez a dokumentum a fenntartó
önkormányzat jutalmazási rendszerével összhangban tartalmazza azokat a lehetőségeket, melyekkel a vezető elismerésben részesítheti a kiemelkedő munkavégzést.

10

https://docs.google.com/document/d/1YFesrRAMy7XtcEw2wJSpqJ1pFd67Nim9UJ__vK3hOGw/edit?usp=sharing –
megosztott emlékeztető egy munkaértekezletről (Gyermekkönyvtár, 2018.06.04.)
11

https://drive.google.com/file/d/1V28EUydiIe024g_yRRWvIkR75XKH83Vw/view?usp=drive_web – a 89.
Ünnepi Könyvhét szentesi programjainak plakátja
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1.3. A vezetői támogatás és példamutatás
Könyvtárunkban nagy hagyománya van a tanuláson alapuló munkakultúrának. A közelmúltban 2 új gyermekkönyvtáros kolléganő érkezett csapatunkba. Mindketten dolgoztak már
nálunk korábban főiskolai gyakorlatuk ideje alatt. A gyakorlati idő nem elég ahhoz, hogy a
helyi sajátosságokat megtanulják. Így egy tapasztalt munkatársunk, Pintérné Horváth Anikó
volt mindkettőjük mentora a kezdeti időkben.
Természetesen mindennapi munkavégzésünkhöz elengedhetetlenül szükséges a folyamatos tanulás, a trendek és irányzatok követése. Azonban nem várható el és nem is megoldható,
hogy mindenki egyénileg képezze magát. Könyvtárunkban az a jó gyakorlat alakult ki, hogy a
mindenki által elérhető közös meghajtón kerülnek elhelyezésre az egyes kollégák által a különféle képzéseken írt jegyzetek, illetve időről időre szóban is megtörténik a tanultak átadása.
Rendelkezünk folyamatosan frissített tudástérképpel, amely tükrözi a szakalkalmazott kollégák szakmai tapasztalatait, munkavégzéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatos kompetenciáit. Az összegző táblázat jól mutatja erősségeinket és gyengeségeinket12. Ez az alapja az 3
éves ciklust felölelő továbbképzési tervnek, amely személyekre és évekre lebontva tartalmazza a továbbképzésre vonatkozó elképzeléseket, figyelembe véve az egyéni érdeklődést és igényeket.
Az egyéni igényeket a vezetés egyéb területeken is igyekszik figyelembe venni. A munkarend kialakításában és a szabadidő biztosításában – túlmunkából képződött lecsúsztatható
órák, valamint az évi rendes szabadság felhasználása – is lehetőség szerint minden munkatárs
érdeke érvényesül, természetesen a helyettesítés rendjét figyelembe véve, a könyvtár zavartalan működésének biztosítása mellett. Például mind a dolgozók, mind a felhasználók nagy
örömére szolgál, hogy az utóbbi években nincs nyári leállás (bezárás) illetve június 15. és
augusztus 20. között nyári nyitvatartási rend szerint már 8 órától nyitva tartunk.

1.4. A vezető kapcsolatai a fenntartóval és más társadalmi partnerekkel
Széles körben tájékozódunk, illetve munkánkról tájékoztatjuk partnereinket. Úgy érezzük,
hogy könyvtárunk jól követi a szakma jelenlegi trendjeit és igyekszik az új igényeknek, kihívásoknak megfelelni. A trendekben való könnyebb eligazodást segíti, hogy részt veszünk a
lehető legtöbb könyvtárszakmai szervezet munkájában (HUNGARNET, IKSZ, MEK,
CSMKE).

12

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17BTtyju0wXNDQTDO3CXurSLx7gemAXqHUHaHy2ZCiA/edit?usp=sharing –
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Kollégáink a Csongrád Megyei Könyvtárosnapon

Képviseltetjük magunkat a különféle könyvtári szakmai rendezvényeken (Kárpátmedencei
Könyvtáros Konferencia, Könyvtáros Vándorgyűlés, Megyei Könyvtárosnap13, stb).
A rendszeres kétévenkénti olvasói elégedettségmérések eredményeiből valamint az igazgató által benyújtott éves beszámolók és munkatervek alapján a fenntartótól kapott visszajelzések alapvetően a minőségre törekvő munkánk eredményességét tükrözik.

13

https://docs.google.com/document/d/1LtfM24lG_buIazklbZdHkGwxyGMIUlQwR4kQR1NRfy4/edit?usp=sharing – megosztott vázlat a Csongrád Megyei Könyvtárosnap előadásairól (Földeák, 2017.06.23.)
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2. Stratégia
2.1. Stratégiát befolyásoló partneri igényeket és elvárásokat megalapozó
tények, adatok
Mindennapi munkánkat, szolgáltatásainkat és tevékenységeinket a közösen megalkotott
stratégiai terv határozza meg.
Stratégiai tervünk 4 évre készült, a könyvtár 2017-es megalakulástól kezdődően 2020-ig szól
és magában foglalja a könyvtár bemutatását, a helyzetértékelést, PGTTJ és SWOT analízist.

SWOT analízis
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Ez utóbbiakat rendszeresen felülvizsgáljuk, szükség esetén frissítjük, módosítjuk. Ilyenkor
figyelembe vesszük a birtokunkba jutott újabb adatokat és információkat, illetve partnereink
igényeit.
Rendelkezünk folyamatosan karbantartott elektronikus formában tárolt partnerlistával,
mely a partnerazonosítást szolgálja14.
Kétévenkénti rendszerességgel olvasói elégedettségmérést végzünk. Páros években a
gyermekkorú olvasókat kérdezzük meg csoportos formában, páratlan években pedig kérdőíves kikérdezést végzünk felnőtt használóink között. Olvasóink mindig lelkiismeretesen vesznek részt ezekben a felmérésekben, így hasznos és releváns információkhoz jutunk. A kiértékelés során egy számítógépes űrlapon keresztül kerülnek rögzítésre a válaszok15. Ez a megoldás megkönnyíti és meggyorsítja az adatok elemzését, mivel könnyen készíthetünk excel táblákat és grafikonokat a bevitt adatokból. Szöveges értékelésre is sor kerül, a kollégák közös
munkája nyomán egy megosztott dokumentumban16. Ez rövidített változatban felkerül a
könyvtár honlapjára a nyilvánosság számára is.
A felmérés során kérdezünk a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint lehetőséget biztosítunk új ötletek, olvasói kérések megfogalmazására is. Ezáltal kívánjuk biztosítani, hogy használóink lehető legnagyobb megelégedésre végezzük munkánkat és
elérjük a kívánt társadalmi hatást. Egy korábbi felmérésből például kiderült, hogy főleg idősebb és kisgyermekes olvasóink számára kedvezőbb lenne a nyári időszakban 8-16 óra közötti
nyitva tartás. Ez a felhasználói érdekek mellett a munkavállalói érdekeket is szolgálja, mivel
ennek köszönhetően nem szükséges nyáron hetekre bezárni, hogy minden munkatárs ki tudja
venni a szabadságát.
A felhasználókon kívül fenntartónk igényeit is szem előtt tartjuk. Fokozottan nagy hangsúlyt fektetünk a rendelkezésre bocsátott költségvetés lehető legtakarékosabb felhasználására.
A 2017. évi átalakulás során sok tényező változott gazdálkodásunkban, hiszen gazdasági
társaság helyett már költségvetési intézményként működünk. Ezért egyelőre csak egy területen – a könyvek beszerzésével kapcsolatban – végeztük el a költséghatékonyságra vonatkozó
kutatást, melyből kiderült, hogy több mint 40% megtakarítást tud elérni a beszerzéssel megbízott kolléganő Szitás Mihályné, az alapos és körültekintő munkavégzéssel.

14

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WIvJugkIp6XE6ZQrrglw1EOLLjqKk1twM7sBYMQpvnk/edit?usp=sharing a

rendezett partnerlista egy megosztott táblázatban
15

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPSyk9pA6vGKGyaBbRjmLlGkHExYNkWJj9rbjS87Bd7GjCkQ/viewanalytics
- egy webes űrlappal történt adatgyűjtés eredménye
16
https://docs.google.com/document/d/19_K8E7OwAOy7-2jftGUmrQV0HRVc4mCrSttkI36VhbE/edit?usp=sharing Könyvtárlátogatók elégedettségméréseinek értékelése
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2.2. Stratégiai célok kialakítása az igények, elvárások alapján
Stratégiai tervünkben küldetésünkkel összhangban megfogalmazott jövőképünket figyelembe véve átfogó stratégiai célokat jelöltünk ki, kiemelt kulcsterületeket határoztunk meg,
valamint összegyűjtöttük a szükséges beavatkozásokat.

Kiemelt kulcsterületek
I. cél – Minőség
Szolgáltatásainkat olvasóink és partnerek igényeinek figyelembevételével szervezzük.
Működésünket szervezettebbé, átgondoltabbá tesszük. Erőforrásainkat optimalizáljuk, munkatársaink motivációs szintjét tovább növeljük.
Beavatkozások:


kialakítjuk a stratégiai tervezés rendszerét



rendszeresen mérjük és elemezzük a külső és belső partnerek igényeit és elégedettségét



szabályozzuk a folyamatainkat



KMÉR alapján rendszeres önértékelést végzünk



képzéseken, továbbképzéseken, tréningeken veszünk részt



kialakítjuk a dokumentációs rendszert



pályázunk a minősített könyvtári címre

Megvalósult eredmények:
Kétévenként megtörténik az olvasói elégedettségmérés. Páros években a gyermekkönyvtárban végzünk fókuszcsoportos kikérdezést, páratlan években pedig a felnőtt olvasók véleményét kérjük ki.
Rendelkezünk Képzési tervvel. 2017 őszén, illetve 2018-ban kollégáink az alábbi képzéseken vettek részt:

Név
Berkes Anikó
Sallainé Gresó Klára

Időpont
2017. szeptember2018. május
2017. október2018. február

Helyszín
Szeged
Kecskemét

Sallainé Gresó Klára

2018. április-május

Budapest

Horváth Krisztina

2018. február

Szentendre
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Téma
Segédkönyvtáros
képzés
Minőségirányítás
a könyvtárban
Könyvtári vezetési
ismeretek
A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata
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Rendszeresen fejlesztjük a folyamatszabályozással kapcsolatos dokumentumainkat.
2018-ban is elvégeztük a KMÉR szempontjai szerinti önértékelést. 14 szakdolgozó 7 párt
alkotva és egymással konszenzusra jutva pontozta a könyvtár munkáját.
Kialakítottuk dokumentációs rendszerünket, Tímár Ferenc kollégánk hathatós segítsége és
felügyelete mellett.
II. cél – Tehetséggondozás
A város és a környező települések tehetséges gyerekeinek felkutatása, tehetséggondozása,
saját erőforrás felhasználásával, szükség esetén külső szakember bevonásával.
Beavatkozások:


tehetségtanács létrehozása



gazdagító programok kidolgozása, lebonyolítása



együttműködés és kapcsolattartás oktatási intézményekkel, szülőkkel



pályázati lehetőségek kihasználása

Megvalósult eredmények:
Intézmények és magánszemélyek összefogásával létrejött a Szentes és Térsége Tehetségsegítő Tanács.
Könyvtárunkban 2017/18-as tanévben is megvalósult a matematikai logikai területen tehetséges gyermekek számára szervezett Programozó szakkör.
Több esetben adtunk lehetőséget irodalmi és zenei tehetségek bemutatkozására, szentesi
oktatási intézményekkel létrejött együttműködési megállapodásaink értelmében.
III. cél – Helyi kiadványok
Helyi szerzők, alkotók értékes munkáinak megjelentetése. Szentesi vonatkozású dokumentumok felkutatása, közzétételének biztosítása hagyományos és digitális formában.
Beavatkozások:


helytörténeti kutatómunka



a megjelentetés tervezése évfordulókhoz, jeles eseményekhez kapcsolódóan



kapcsolat megteremtése az alkotókkal



kapcsolat megteremtése a társintézményekkel (Múzeum, Levéltár, Oktatási intézmények)



szakértők (szerkesztők, lektorok) bevonása



a megjelentetés lebonyolítása



pályázati, szponzori források felkutatása
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Megvalósult eredmények:
A helytörténeti kutatómunka folyamatosságát Vágvölgyi Zoltán kollégánk biztosítja.
2018 áprilisában megjelentettük Tofán Sándor „Az én Szentesem” című fotóalbumát,
melynek bemutatójára a 89. Ünnepi Könyvhét helyi programjának megnyitóján került sor.
Megjelenés alatt van a Nagymamáink receptjei – szentesi ételek – második, bővített kiadása.
Szintén az Ünnepi Könyvhét alkalmából dedikálást szerveztünk 5 szentesi szerzőnek,
akiknek művei 2018. április, májusában jelentek meg.
2017 őszétől több kulturális és oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezzel is gazdagítva a város kulturális életét.

Egyéb stratégiai célok
1. cél – Esélyegyenlőség
Könyvtárunk gyermek részlegében havi rendszerességgel kerül megrendezésre Babamama klub, ahol a kismamákat érdeklő témákat járnak körül, segítve ezzel is a gyermeknevelést és a munka világába való visszatérést.

2. cél – Humánerőforrás fejlesztése
Az új intézményi formában minden álláshely betöltésre került.
Több alkalommal került sor munkaidőn kívüli csapatépítő programokra. (Lecsó fesztivál,
kirándulás Budapestre az Országházba, Parlamenti könyvtár és színházlátogatás)

3. cél – Olvasói elégedettség növelése
Évente megtörténik az olvasói elégedettségmérés, melynek eredményeit feldolgozzuk és
közösen értelmezzük, majd beépítjük munkánkba. Ilyen például a nyári nyitva tartás. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy az augusztusi 2-3 hetes zárva tartás helyett jobban szeretnék
az olvasók, ha egész nyáron nyitva tartanánk, de módosított nyitvatartási időben, 8-16 óra
között. Ezt alkalmazva a statisztikánkban is látható a könyvtár használók számának növekedése a nyári időszakra vonatkozóan.
Kidolgoztuk a Panaszkezelési szabályzatot, amely honlapunkról is elérhető, illetve a kölcsönző pultoknál kézbe vehető.

4. cél – Az informatikai rendszer
2017-ben sikerrel pályáztunk a Digitális Jólét Program keretében informatikai eszközökre
a gyermek és a felnőtt könyvtárba is.
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5. cél – Kommunikációfejlesztés
Elkészült a kommunikációs stratégiánk17. Látványosan javult a belső kommunikáció a
dolgozók között illetve a külső kommunikáció a társintézményekkel és a városi médiákkal.

6. cél – Állomány
Minden nyilvánosságra került dokumentumhoz és információhoz teljes körű hozzáférést
biztosítunk. Állományegységeinket dinamikusan alakítjuk a kor igényeinek megfelelően.
Gyűjtjük, megőrizzük és közzétesszük a helyi értékeinket hagyományos és digitális formában.

7. cél – Épülethez kapcsolódó fejlesztések
2017-ben sor került több helyiség tisztasági festésére, illetve a Zsinagóga épület főbejáratának teljes rendbetételére.

2.3. Innováció megjelenése a fejlesztésben
A korábban említett működési formánkat érintő átalakítások után mostanra a munka újra
nyugodt mederben folyik, így lehetőségünk van nem csak az eddig is meglévő feladatokra és
szolgáltatatásainkra koncentrálni, hanem előre tekinteni és fejlesztéseken, innovációkon gondolkodni.
Első körben három projekt megvalósíthatóságát vizsgáljuk meg és dokumentáljuk:
● Az egyébként is színes, változatos rendezvényeink sorába tudatosan bevezetjük a
zenei rendezvényeket együttműködő partnereink közreműködésével. Ez a projekt
már elindult 2017 decemberében, amikor a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adventi koncertet adtak könyvtárunkban18. Épületünk részben az eredeti funkciójának köszönhetően kiváló akusztikával rendelkezik.
● Az új trendekhez és használói igényekhez, valamint a megváltozott olvasói szokásokhoz igazodva tervezzük e-book kölcsönzéssel bővíteni szolgáltatási palettánkat.
● A gyermekkönyvtárban terápiás kutya bevonásával rávesszük a gyerekeket a hangos olvasás gyakorlására.
Szolgáltatásaink mellett természetesen épületeinket és berendezéseinket is korszerűsítjük
a rendelkezésre álló anyagiak függvényében. Gyermekkönyvtárunk épülete sajnos nem akadálymentesített, így a babakocsival érkező anyukák számára komoly kihívás átjutni a díszes
17

https://docs.google.com/document/d/1abnQMFHKjjztEVgjVEOBUwrosR5Pk38xAdJSxO2mniM/edit?usp=sharing – a
Szentes Városi Könyvtár kommunikációs stratégiája
18
http://hir45.hu/zenevel-hangolodtak-az-unnepre-konyvtarban/ - tudósítás az adventi koncertről
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faajtókon, illetve a lengőajtón. A könyvtár belső terében is szükség lenne a dobogó lépcsőjének kiküszöbölésére. Ezekre a fejlesztésekre valószínűleg csak pályázati támogatás útján kerülhet sor. Természetesen folyamatosan figyelemmel követjük a lehetőségeket.

3. Munkatársak
3.1. Emberi erőforrás menedzsment
Könyvtárunkban jelenleg 19 fő dolgozik, a könyvtáros végzettségű igazgató mellett 13
szakalkalmazott, közülük 1 fő részmunkaidőben, heti 20 órában. 1 fő gondnok és egy fő takarító heti 40 órában, 2 fő takarító heti 30 órában, valamint egy heti 20 órában foglalkoztatott
gazdasági munkatárs segíti munkánkat. Pillanatnyilag éppen megfelelő a szakmai és a technikai személyzet létszáma, mint ahogy a munkatársak képzettsége is. Rendelkezünk tudástérképpel19, melynek segítségével pontosan követhetők a dolgozók végzettségei, tapasztalatai,
kompetenciái, sőt egyéni érdeklődésükre vonatkozó információkat is tartalmaz.
Ezzel összhangban elkészült az emberi erőforrás stratégiai terv, melynek része többek között a továbbképzési terv, amely az intézményben folyó mindennapi munkához szükséges
készségeket és képességeket, illetve az egyéni ambíciókat figyelembe véve személyekre lebontva 3 éves távlatban tartalmazza a továbbképzésre vonatkozó elképzeléseket. Költségvetésünkben minden gazdasági évben elkülönítetten rendelkezésünkre áll egy továbbképzésekre
fordítható keretösszeg. A képzési tervet a könyvtár vezetője évente felülvizsgálja és a humánerőforrás szükséglet, valamint a megváltozott feladatok függvényében módosítja. A külső
képzések mellett rendszeresen tartunk munkahelyi belső képzéseket is.

3.2. A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése
A munkaszervezés zökkenőmentességét biztosítja az egyértelmű feladatkiosztás, amelyet
az egyénre szabott munkaköri leírások tartalmaznak. Rendelkezünk munkatársi rotációt bemutató dokumentummal, amely elősegíti a munkatársak külső és belső mobilitását. Ennek
elvei alapján a havi munkaidő beosztása során rögzítésre kerül a rotáció, melyet az igazgató
jóváhagy, a lebonyolítását pedig a helyettese ellenőrzi. Továbbá rögzítésre kerül a helyettesítés módja. Minden munkavállaló esetében megvizsgáltuk, hogy távolmaradása esetén ki tudja
helyettesíteni, ki tudja ideiglenesen átvenni az adott munkakört. Elsősorban a hasonló munkakörben dolgozók helyettesítik egymást, ezzel betekintést nyernek más feladatok elvégzésébe,
ez is a folyamatos tanulást támogatja.
19

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17BTtyju0wXNDQTDO3CXurS-Lx7gemAXqHUHaHy2ZCiA/edit?usp=sharing a tudástérkép összegző táblázata
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Az emberierőforrás-tervek kidolgozásában a szakmai szempontokon túl a munkatársak
igényeit is ésszerű figyelembe venni. Ezzel biztosítható a nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör.
Könyvtárunkban elvárt a kéthetenkénti rendszeres szombati munkavégzés, amely túlóraként számolható el. A keletkezett többlet munkaidő lecsúsztatásáról a dolgozók a KJT iránymutatásának szem előtt tartása mellett szabadon dönthetnek, ahogy az éves szabadságok kivétele is az egyéni igények és érdekek szerint történik, természetesen a könyvtári szolgáltatás
zavartalanságának biztosítása mellett. A betegség miatti táppénz vagy a gyermekgondozási
célú tartós távollét sem okoz a mindennapi munkánkban fennakadást, hiszen a munkatársi
rotációt bemutató dokumentum ilyen esetekre irányt mutat a helyettesítés rendjére vonatkozóan. Ezen felül lehetőségünk van a tartósan megüresedett státuszt határozott idejű munkavégzésre felvett munkaerővel betölteni. Bár az utóbbi években ilyen nem volt, de természetesen a
kisgyermeke mellett GYED-en vagy GYES-en otthon tartózkodó kollégával is rendszeresen
tartjuk a kapcsolatot, érdeklődéséhez mérten informáljuk a könyvtár szakmai tevékenységeiről.
A többlet munkavégzés elismerésére ösztönzési előírás készült „Anyagi és erkölcsi elismerés eljárás rendje” címmel. Ez a dokumentum a fenntartó önkormányzat jutalmazási rendszerével összhangban tartalmazza azokat a lehetőségeket, amelyekkel a vezető elismerésben
részesítheti a kiemelkedő munkavégzést.
Egy fő fogyatékkal élő munkatársat is foglalkoztatunk, akinek egyéni igényeit figyelembe
véve a munkáltató biztosítja a rugalmas munkaidő beosztást, esetenként a távmunka lehetőségét.

3.3 Munkatársak bevonása és felhatalmazása
A nyugodt munkahelyi légkör biztosítása érdekében a könyvtár vezetése törekszik a
szakmai kapcsolatokon túlmenően a személyes kapcsolatok erősítésére is. Minden évben több
szakmai rendezvényen vesznek részt a kollégák szinte teljes létszámban.
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Szakmai kirándulás a Parlamentben

Ezek az alkalmak a továbbképzés mellett a csapatépítést is szolgálják. Ezen kívül közösen
ünneplünk meg névnapokat, illetve a karácsonyt. Teljes kollektívával képviseltetjük magunkat
az egyik legjelentősebb városi rendezvényen a Lecsófőző fesztiválon is. Ez szintén remek
csapatépítő program, hiszen minden résztvevőnek megvan a kedvéhez és kompetenciájához
illő feladata és az egész délutános közös munka eredményeként estére elfogyaszthatunk egy
finom vacsorát.

Lecsófesztivál előkészületek
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2017-ben hagyományteremtő jelleggel megrendeztük a kreatív könyvtárosok kiállítását20.
Ezeket a programokat kolléganőnk, Doba Lajosné mindannyiunk örömére fényképekkel dokumentálja.

4. Együttműködés, partnerek, erőforrások
4.1. Kapcsolat a társadalmi partnerekkel
Könyvtárunk, működése szempontjából nagyon fontosnak tartja partnerei azonosítását.
Ehhez egy partnerlistát hoztunk létre21, melyet naprakészen tartunk. Összeállításához szisztematikusan végiggondoltuk, melyek azok a szervezetek és kik azok a magánszemélyek, akikkel intézményünk kapcsolatot tart fenn vagy működésünk szempontjából meghatározóak lehetnek.
16 fő kategóriát állapítottunk meg. Többek között oktatási intézmények, civilszervezetek,
beszállítók szerepelnek a listában, illetve olyan magánszemélyek, akik előadóként vagy kiállítóként kerültek kapcsolatba könyvtárunkkal. A listát két kollégánk felügyeli. Doba Lajosné
Éva, aki a rendezvények szervezéséért is felelős, valamint Tímár Ferenc, aki ezt a Google
Drive-ban minden kolléga számára elérhetővé is teszi.
Partnerlistánk jelenleg inkább adatbázis jelleggel szolgálja mindennapi munkánkat. A táblázatban jól áttekinthetően összegyűjtöttük a legfontosabb adatokat. Szervezetek esetében a
székhely mellett a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét, megszólítását, funkcióját. Magánszemélyeknél pedig azt, hogy milyen jellegű előadást vagy kiállítást tartott nálunk. Arra
vonatkozóan, hogy partnereink igényeit, véleményét, elégedettségét mérjük még nem tettünk
lépéseket.
Viszonylag új kezdeményezés, hogy egyes civil szervezetekkel vagy partnerintézményekkel együttműködési megállapodást kötünk. Ez egy tág keretet határoz meg az együttműködés
jellegére vonatkozóan. Általában egymás rendezvényeinek megvalósítását támogatjuk. Ilyen
együttműködési megállapodás keretében rendeztünk már több növendékhangversenyt könyvtárunk főépületében, melynek akusztikája eredeti funkciójának köszönhetően kiváló. Az épület az 1872-ben zsinagógának épült.

20

https://hu-hu.facebook.com/szentesigyors/videos/1543524399052045/ - tudósítás a kreatív könyvtárosok kiállításáról
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WIvJugkIp6XE6ZQrrglw1EOLLjqKk1twM7sBYMQpvnk/edit?usp=sharing partnerlista
21
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Adventi hangverseny, 2017. december

Nagyon fontos számunkra, hogy a könyvtárszakmai szervezetekkel, mint partnerekkel élő
kapcsolatot alakítsunk ki. Intézményünk több szervezetnek is tagja. Rendszeresen képviseltetjük magunkat közgyűléseiken, az általuk szervezett konferenciákon, szakmai napokon, továbbképzéseken. Megismerhetjük ezáltal a könyvtárügy időszerű kérdéseit és az arra adott
válaszokat. Találkozhatunk az új trendekkel, jó gyakorlatokkal.

4.2. Kapcsolat a könyvtárhasználókkal
A 21. század könyvtárai számára nagy kihívás, hogy a használók ne csak egy könyvgyűjteményt, a tudás régimódi tárházát lássák benne. Igazi modern élménykönyvtárak létrehozására van szükség és arra, hogy azokat megtöltsük használókkal. Ezt legkönnyebben úgy tehetjük
meg, ha a lehető legnagyobb mértékben igazodunk használóink, partnereink elvárásaihoz.
Ehhez először is meg kell ismernünk igényeiket, nyitottnak kell lennünk az általuk adott viszszajelzésekre. Ebben segítségünkre van, hogy kétévente olvasói elégedettségmérést végzünk.
Páros években a gyermekkönyvtárban zajlanak a fókuszcsoportos vizsgálatok, páratlan években a felnőtt olvasók között kérdőívezünk. A válaszokat digitális formában rögzítjük, a mérhető paramétereket diagramokon ábrázoljuk. Egy megosztott dokumentumban szöveges
elemzés készül, melynek rövidített változata a honlapunkról is elérhető az érdeklődők számára.
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A kommunikáció és véleménynyilvánítás egyéb formáit is támogatjuk, bátorítjuk. Rendelkezünk facebook profilokkal. A felnőtt részlegét22 Dallos-Szilágyi Imréné kolléganőnk kezeli,
a gyermekkönyvtárét23 Horváth Krisztina. Ezen a fórumon keresztül is igyekszünk informálni
használóinkat programjainkról vagy a friss beszerzésekről. Az érkező üzeneteket és hozzászólásokat figyelemmel kísérjük, szükség esetén meg is válaszoljuk.
A kommunikációt szolgálják a rendszeres média megjelenések is. Minden könyvtári rendezvényre meghívót kapnak a helyi sajtóorgánumok, városi televíziók, városi hetilap, rádió és
az internetes hírportálok működtetői. Ezeken a csatornákon keresztül is tudunk tájékoztatást
nyújtani munkánkról, szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről. Médiaszerepléseinkről havi
rendszerességgel lista készül, amely elérhető honlapunkról is24, így később is könnyen visszakereshető lesz egy-egy hír vagy interjú.
A hozzánk betérő felhasználók partnerként tekintenek intézményünkre, illetve intézményünk munkatársaira, így könnyű őket bevonni azokba a kezdeményezéseinkbe, amelyek lényegében az ő érdekeiket szolgálják – felméréseken való részvétel, tudatos könyvtárhasználat,
energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, stb.

4.3. Hatékony forrásgazdálkodás
Könyvtárunk 2017 februárjában jogelőd nélkül jött létre és az akkor végelszámolás alatt
álló Nonprofit Közhasznú Kft. feladatait vette át. Tehát a korábbi gazdasági társasági működési forma helyett költségvetési intézményként látja el feladatait az intézmény. Sok tényező
változott gazdálkodásunkban. Önálló költségvetésből gazdálkodunk, de a képviselő testület
által jóváhagyott összeghez csak a pénzköltés ütemében jutunk hozzá. Kis mozgástér adódik a
különféle előre tervezett költséghelyek közötti átcsoportosításra, de a fenntartó gazdasági
igazgatóságával kialakított kiváló kapcsolatnak köszönhetően nagyon gördülékeny a forrásfelhasználásunk. A rendelkezésre álló összegeket mindig időarányosan a takarékossági szempontokat figyelembe véve költjük el. A gazdaságos felhasználást mutatószámokkal is alátámasztjuk, így bizonyítva a fenntartó számára azon szándékunkat, hogy pénzügyi forrásainkat
a „jó gazda” gondosságával kezeljük. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a körültekintő és alapos
munkavégzésnek.
Egyelőre egy területen – a könyvek beszerzésével kapcsolatban – végeztük el több évre
visszamenőleg költséghatékonyságra vonatkozó kimutatást, melyből kiderült, hogy több mint
22

https://hu-hu.facebook.com/szentesvarosi.konyvtar.1/ - a felnőtt könyvtár Facebook-profilja
https://hu-hu.facebook.com/gykszentes/ - a gyermekkönyvtár Facebook-profilja
24
https://docs.google.com/document/d/1t6y9KYmd264z5POS0M5e9kASEo95q1oaRAxM_Ax91Z0/edit - könyvtári
webtükör
23
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40% megtakarítást tud elérni a beszerzéssel megbízott kolléganő Szitás Mihályné, több éves
tapasztalatának, alapos és körültekintő munkájának eredményként.

4.4. Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése
Könyvtárunk rendelkezik Tudástérképpel25, amely egy megosztott, rendszeresen frissített
táblázatba rendezve tartalmazza a szakalkalmazott kollégák szakmai tapasztalataira, kompetenciáira és egyéni érdeklődésére vonatkozó információkat. Ez az összesítés nagyban megkönnyíti a humánerőforrás menedzsment kezelésével kapcsolatos munkát. A táblázat segítségével feltérképezhetők erősségeink és gyengeségeink, gördülékenyebbé válik a képzési terv
összeállítása.
A kollégák által elvégzett képzések kiválasztásakor igazodunk a könyvtár stratégiai tervéhez, figyelembe véve az egyéni érdeklődést és igényeket. A tanfolyamokon a kollégák egyénenként vagy kisebb csoportokban vesznek részt.
Intézményünk vezetője az elmúlt fél évben Kecskeméten elvégezte a 120 órás „Minőségirányítás a könyvtárban” képzést, valamint az OSZK által meghirdetett Könyvtári vezető képzést. A Gyermekkönyvtárban dolgozó Berkes Anikó kolléganőnk májusban fejezte be a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által lebonyolított segédkönyvtáros képzést. Horváth Krisztina „A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” címmel, a Cselekvő közösségek
projekt keretében szervezett képzésen vett részt. Berente Zsolt informatikus kollégánk pedig a
Digitális Jólét Program mentor képzésén vesz részt a közeljövőben.
A megyei könyvtár szakmai továbbképzésein minden alkalommal részt veszünk. Az ott,
vagy más képzéseken elhangzottakat a résztvevők közkinccsé teszik26.
Rendelkezünk belső levelező listával, ami az információ- és tudásmegosztás kiváló terepe,
valamint időről időre munkaértekezleteken elhangzó szóbeli beszámolókra vagy belső képzésekre is sor kerül27.
Természetesen nem csak a munkatársakat szükséges tájékoztatni az aktuális fejlesztésekről, programokról, szolgáltatásokról illetve azok hatásairól, eredményéről, hanem partnereinket – fenntartónkat, felhasználóinkat – is. Ennek csatornái a hozzánk érkezők szóbeli tájékoztatása vagy a kihelyezett plakátok mellett, honlapunk28 – Berente Zsolt informatikus tölti fel

25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17BTtyju0wXNDQTDO3CXurS-Lx7gemAXqHUHaHy2ZCiA/edit?usp=sharing a tudástérkép-táblázat
26
https://docs.google.com/document/d/1ukmjHIXPh_G4JQKFEeu2QsUuHW_JXicARj8HVDJo00k/edit?usp=sharing –

Prezi.com alapú prezentációs képzés (Szeged, CsmKIK - 2017.05.31.)
27

https://docs.google.com/presentation/d/1OCCLk7QFHnas2rifDfEm0I1G3xL2xXFwE5TQnkHKthU/edit?usp=sharing –

Google – a digitális világ „svájci bicskája”. Továbbképzés könyvtárosoknak (2010.03.24.)
28
www.vksz.hu – a Szentes Városi Könyvtár honlapja

- 23 -

Minősített könyvtár cím pályázat - Szentes, 2018.
tartalommal – és Facebook oldalaink, amelyeket Dallos-Szilágyi Imréné Erzsike és Horváth
Krisztina kolléganőink tartanak naprakészen.
Ezen kívül kiváló kapcsolatot ápolunk a helyi média képviselőivel. Minden rendezvényünkre meghívót kapnak a helyi sajtóorgánumok, városi televíziók29, városi hetilap30, rádió
és az internetes hírportálok működtetői31.

4.5. IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése
Infokommunikációs eszközök terén könyvtárunk ellátottsága megfelelőnek mondható. 66
db számítógépünk van, melyek mind internet kapcsolattal is rendelkeznek. Ezek közül 31 a
könyvtári dolgozók munkáját segíti, 25 az olvasók rendelkezésére áll, elsősorban internetes
böngészés vagy az Office alkalmazásainak használata céljából, 10 pedig az oktató termünkben került elhelyezésre.

ECDL-tanfolyam az oktatóteremben

Sikerrel pályáztunk a Digitális Jólét Programhoz, így mind a központi épületben található
felnőtt könyvtár, mind a város főterének szomszédságában található gyermekkönyvtárunk

29

http://www.szentestv.hu/2018-majus-09-szerda/ –Zenés felolvasó est a városi könyvtárban (Szentes TV,
2018.05.09. - 03:16-12:52)
30
http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2017/pdf/sze20170728_30.pdf#page=7 – A könyvtárban első az olvasó
(Szentesi Élet, 2017.07.28.)
31
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2017/10/Nagy-Haboru.htm – A "Nagy Háború" és Szentes (Szentesi Mozaik, 2017.10.10.)
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épületében vezeték nélküli internet hozzáférést biztosító wifi routert és IKT eszközöket kapunk a nyertes pályázatoknak köszönhetően.
Honlapunk32 a TIOP projekt keretében jött létre jelenleg is a Monguz Kft. szolgáltatja. Az
oldalakon könyvtárunkkal kapcsolatos, aktuális információk kapnak helyet, megtekinthetőek
rendezvényeink plakátjai, a működésünkre vonatkozó legfontosabb információk, például a
nyitva tartást érintő változások. Elérhetőek innen alapdokumentumaink, online katalógusunk
és JaDoX alapú elektronikus könyvtárunk is33.
Az oldalra ellátogatóknak lehetőségük van véleménynyilvánításra, és online panaszt is
nyújthatnak be.

4.6. Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás
Könyvtárunk főépülete egykor zsinagóga volt, 1868–1872 között épült a helyi zsidó hitközség kezdeményezésére. Később a II. világháború tragikus eseményei miatt elvesztette eredeti funkcióját, lassan pusztulásnak indult. 1996-ban született meg Szentes Város Önkormányzatának döntése arról, hogy vállalják a felújítást és az épületben a felnőtt könyvtár állománya kap helyet. 1998. szeptember 18-án az ünnepélyes megnyitót követően vehették birtokukba a felhasználók és a könyvtár munkatársai a közel 1500 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező épületet. Ezt követően nem sokkal a gyermekkönyvtár állománya is nagyobb
helyre költözött, a főtér közelében a felnőtt könyvtár korábbi épületét foglalhatta el. Intézményünk történetéről a Wikipédia szócikkünkből lehet részletesen informálódni34.
A zsinagóga épület 20 évvel ezelőtti felújítása, könyvtári célokra való kialakítása az akkori kor elvárásainak megfelelően sikerült, és teljes akadálymentesítéssel készült. Időközben
azonban elmaradt a folyamatos állagmegőrzés, és az eltelt idő alatt a liftek is korszerűtlenekké
váltak. A külső nyílászárók nem felelnek meg az energetikai szempontoknak.
A jelenlegi vezető a fenntartóval folytatott rendszeres egyeztetéseknek köszönhetően elérte, hogy megtörténjenek azok a legalapvetőbb munkálatok, javítások, amelyek az épület biztonságos használhatósága szempontjából szükségesek, vagy esztétikailag elengedhetetlenek.
A gyermekkönyvtár épületével kapcsolatban sajnos kevesebb pozitívumot mondhatunk el.
Az épület ugyan központi helyen található, nagyon impozáns, de nem akadálymentesített. Ez
a probléma megjelenik az olvasói elégedettségmérési kérdőívekben adott válaszoknál is. A
változtatásra egyelőre kevés az esély, mert jelentős költségekkel járna a lépcső megszüntetése
32

http://www.vksz.hu - a Szentes Városi Könyvtár honlapja ezen a címen érhető el
http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/browser.psml#result_anchor – Böngészés – e-Könyvtár Szentes digitális
helytörténeti gyűjtemény
34
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentes_Városi_Könyvtár - Wikipédia szócikk a könyvtárról
33
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és a bejárati ajtók átalakítása. A fenntartó előtt ismert a probléma, vizsgálják a megoldás lehetőségét.
A mindkét épületre vonatkozó rendszeres felülvizsgálatot külső szakértők is segítik, de elsősorban a gondnok – Gránicz Imre – feladata, melynek elvégzésében a közmunka program
keretében egy fő férfi munkaerő segíti. A felülvizsgálatok mellett ők végzik el a kisebb karbantartási munkákat, szem előtt tartva a költséghatékonyságot és környezetvédelmi szempontokat is. Közreműködésükkel zajlik a világítótesteknél az energiatakarékos eszközökre való
folyamatos átállás. A felnőtt könyvtár pinceraktárában korszerű lámpatestek kerültek felszerelésre, a gyermekkönyvtárban a neoncsövek energiatakarékosra való cseréjét anyagi lehetőségeinkhez mérten végezzük.
Az energiatakarékosságra és költséghatékonyságra a könyvtár teljes kollektívája törekszik
és erre bíztatja a könyvtárhasználókat is. Az éppen nem használt terekben nem égetjük a villanyt feleslegesen.
Belső tereink igényesek, funkciójuk ellátására alkalmasak. Használóink szívesen látogatják folyóiratolvasónkat vagy olvasótermünket, illetve kiállító- és előadó termünket. Igény
szerint mindkét épületünkben rendelkezésre bocsátjuk közösségi tereinket civil szervezetek,
egyesületek, baráti társaságok, diákcsoportok számára is.

Zenés felolvasóest a Szentes-Csongrád Rotary Club szervezésében
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5. Folyamatok
A folyamatszabályozás fontos része a minőségirányított könyvtári munkának. Már 2015ben létrehoztuk a Folyamatszabályozó csoportot, elkészítettük ügyrendjét. Közösen létrehoztunk egy Excel táblát, amelyben a folyamatleltár eredményeként 3 fülön gyűjtöttük össze a
könyvtári munkát érintő folyamatokat. Ezek:
● Kulcsfolyamatok, amelyek főleg a mindennapi munkában, a könyvtári tevékenységek és szolgáltatások megvalósításában játszanak szerepet.
● Vezetési folyamatok, amelyek a könyvtár irányításához elengedhetetlenek.
● Támogató folyamatok, amelyek a fenti két csoport zökkenőmentes megvalósítását
teszik lehetővé.

5.1. Folyamatok működtetése, összhangban a könyvtár céljaival
A folyamatok azonosítása és a folyamatleltár elkészítése után döntést hoztunk arról, melyek lesznek azok a legfontosabb folyamatok, amelyekről folyamatleírás, folyamatábra, valamint kockázatelemzés készül.
Az első lépésekben Vidra-Szabó Ferenc segítette munkánkat. Az ő útmutatásai mellett egy
képzési nap alkalmával 3 csoportot alakítottunk ki, és egy-egy kiválasztott folyamatot dokumentáltunk. Elkészítettük a folyamatleírást, megrajzoltuk a folyamatábrákat és kockázatelemzést is végeztünk, így tapasztalva meg, hogyan működik ez a munka.
Ezután kijelöltük a korábban feldolgozásra kiválasztott folyamatok folyamatgazdáit. Ők
feleltek azért, hogy elkészüljön a szükséges dokumentáció, természetesen a folyamatokban
érintett kollégák bevonásával. (A takarításra vonatkozó folyamatleírást a több éve könyvtárunkban dolgozó takarítónő Bugyiné Pethő Katalin készítette el, hiszen neki van rálátása arra,
hogy melyek az egyes munkafolyamatok és milyen sorrendben szükséges őket elvégezni.)
A folyamatábrákat először kézzel rajzoltuk meg, majd ezt követően a (draw.io és yEd
szoftverrel) elektronikus formában is megrajzoltuk. A folyamatábrákhoz35 leírásokat készítettünk és kiegészítettük kockázatelemzésekkel.
Az elkészült folyamatleírások és folyamatábrák segítik az új munkatársak tanulási folyamatát, ezáltal pontosabban tudják elsajátítani az egyes munkafázisokat (kölcsönzés, pénztárgép használat).

35

https://drive.google.com/file/d/1r2MGwwLtizTRTmrNvCZru7h5XV9l3Kua/view?usp=sharing - a panaszkezelés folyamatábrája
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5.2. Felhasználó-centrikus könyvtári szolgáltatások
Könyvtárunk számára a legfontosabb, hogy szolgáltatásainkat használóink igényeihez igazítsuk. Kétévente használói elégedettségmérést végzünk, páros években a gyermekkönyvtárban, páratlan években a felnőtt olvasók között. Az eredményeket kiértékeljük, a felmerült
javaslatokat, igényeket szolgáltatásaink alakítása során figyelembe vesszük. Ilyen például a
nyári nyitva tartás. A felmérés eredménye azt mutatta, hogy az augusztusi 2-3 hetes zárva
tartás helyett jobban szeretnék az olvasók, ha egész nyáron nyitva tartanánk, de módosított
nyitvatartási időben, 8-16 óra között. Ezt alkalmazva a statisztikánkban is látható a könyvtárhasználók számának növekedése a nyári időszakra vonatkozóan.
Az igények felmérése mellett a széleskörű és korrekt tájékoztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A használókat érintő szabályzatok és útmutatók mind elérhetők honlapunkról elektronikusan36, illetve könyvtárunk épületében nyomtatott formában is. A könyvtárhasználati szabályzat kivonatos szóróanyaga a kölcsönző pulton mindig megtalálható, melyből új beiratkozóink kapnak egy példányt, hogy a szóbeli tájékoztatás mellett ezzel is megkönnyítsük eligazodásukat.
Honlapunk a szabályzatokon és alapdokumentumokon kívül is számtalan hasznos információval szolgál azok számára akik felkeresik és lehetőséget biztosít a véleménynyilvánításra.
Kidolgoztuk panaszkezelési rendszerünket. A tájékoztató és a szükséges űrlapok a könyvtár földszintjén található kölcsönző pultnál elérhetők a könyvtárhasználók számára.

36

http://portal.vksz.hu/web/guest/dokumentumok - általános és minőségirányítási dokumentumok a honlapunkon
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EREDMÉNY KRITÉRIUMOK értékelése

6. Ügyfélközpontú eredmények
Könyvtárunk a szolgáltatásait a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével alakítja.

6.1. A könyvtárhasználók véleménye
Az igények megismeréséhez elengedhetetlen a könyvtárhasználók véleményének megismerése. Ezt teszi lehetővé a kétévenkénti olvasói elégedettségmérés. Páros években a gyermekkönyvtárban fókuszcsoportos módszerrel végezzük a felmérést, páratlan években pedig a
felnőtt olvasókat kérdezzük kérdőívek segítségével. Az eredményeket digitálisan is feldolgozzuk, szöveges elemzést készítünk és következtetéseket vonunk le a korábbi évek felmérési
eredményeinek összevetésével. Megfogalmazzuk a szükséges fejlesztéseket és megvizsgáljuk
azok megvalósíthatóságát.
Ezekben a felmérésekben zömében dicséreteket fogalmaznak meg használóink, de természetesen kritikák és panaszok is megjelennek a vélemények között. Szerencsére a pozitív vélemények vannak túlsúlyban. Olvasóink általában elégedettek a könyvtár szolgáltatásaival, a
kollégák felkészültségével és viselkedésével, az épület és a bútorok állapotával, az állomány
összetételével. Negatívumként többször felmerült az akadálymentesítés részlegessége.

6.2. A könyvtár működési mutatói alapján való értékelés
Az elmúlt több mint 2 év során, mióta tudatosan készülünk a minősített könyvtári cím elnyeréséhez szükséges pályázati dokumentáció összeállítására, egyre több olyan terület van,
amelyről igyekszünk számszerűen is kimutatásokat készíteni. Az éves statisztika eredményeit
is nagy figyelemmel követjük. Ezekből az adatokból kiderült, a 2015-2016-os éveket összehasonlítva, hogy 2016-ban a kölcsönzött dokumentumok száma nőtt (17.420 darabról 19.949
darabra) annak ellenére, hogy a regisztrált olvasók száma 85 fővel csökkent (3.658 fő, 3.573
fő).
Szakértői vizsgálat legutoljára 2015-ben volt, az akkor még gazdasági társasági formában
működő intézményben. A vizsgálat az intézmény szakmai munkáját megfelelőnek minősítette. Ezt nem tudjuk dokumentumokkal alátámasztani, mert az átszervezés miatt – az intézmény
jogutód nélkül szűnt meg – az NKKft. dokumentumai zárolás alá kerültek.
Az önkormányzat bizottsági és testületi ülésein több alkalommal hangzott el a könyvtár
működését és szakmai tevékenységét dicsérő hozzászólás.
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7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények
Intézményünk vezetője nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a könyvtár dolgozói magas színvonalú szakmai munkát végezzenek. Ennek egyik alapfeltétele, a nyugodt és kiegyensúlyozott
munkahelyi légkör biztosítása.

7.1. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága az értékelések alapján
A minőségirányítással összefüggő munkák során első kitűzött céljaink között szerepelt,
hogy közösen megfogalmazzuk könyvtárunk küldetésnyilatkozatát és meghatározzuk jövőképét. Ezzel is biztosítva, hogy a mindennapi munkavégzés során könnyen azonosíthatóak
legyenek a feladatok, amelyeket a könyvtár kitűzött céljaival összhangban kell végeznünk.
A közösen megfogalmazott elvek alapján végzett munkának, valamint a nyitott és támogató légkörnek köszönhetően az évenkénti rendszerességgel elvégzett dolgozói elégedettségmérés eredményei azt mutatják, hogy a munkatársak általános véleménye kiemelkedően pozitív.
A munkakörülmények, a munkahely felszereltsége megfelelő.
A munkavégzés bár lényegében heti váltásban két műszakban történik, ám a nyitva tartás
zavartalanságának figyelembevétele mellett, egyes esetekben, egyéni igényekhez igazodva
rugalmasan tudjuk kezelni a munkaidőt. (Csúsztatások, szabadságok kiadása, orvosi vagy
egyéb hivatalos ügyek intézése.)
A szervezeti kultúra fejlesztését nagymértékben támogatja, hogy rendelkezünk a munkakörök közötti rotációt szabályozó dokumentummal. Az ebben foglaltak alapján könnyebb a
helyettesítések és belső képzések megvalósítása. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a két
külön épületben dolgozó kollégák rendszeresen látogassák egymás szolgálati helyét, ezért
például a munkaértekezleteket felváltva hol a főépületben, hol a gyermekkönyvtár épületében
tartjuk.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkatársak elégedettek és munkavégzésükben
motiváltak legyenek.

7.2. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága a szervezet működéséhez
kapcsolódó mérések alapján
A könyvtár dolgozói kellően tájékozottak a közös célkitűzések tekintetében, ismerik a
könyvtár Jövőképét37, Küldetésnyilatkozatát38 és stratégiai céljait. Ezeknek megfelelően vég37

http://portal.vksz.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=85499&folderId=92141&name=DLFE-2001.pdf - jövőkép
http://portal.vksz.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=85499&folderId=92141&name=DLFE-2107.pdf - küldetésnyilatkozat
38
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zik mindennapi szakmai tevékenységüket, ami a munkatársi elégedettségmérés 8. kérdésére
adott válaszból is jól látszik.
8.) Ön szokta tudni, hogy mit vár el a vezetője?
(Csak egy választ jelöljön meg!)
Többnyire tudom, hogy mit várnak el tőlem.
Többnyire nem tudom, hogy mit várnak el tőlem.

2016

2017

78,6

100,0

21,4

Egy válasz értékelése a Munkatársi elégedettségmérésben

A jelenléti ívek tanúsítják, hogy elenyésző a betegszabadságon töltött napok száma és
csekély a munkahelyi fluktuáció.
A benyújtott panaszok kis száma pozitív visszajelzés atekintetben, hogy a dolgozók viselkedése és kommunikációja egymással, de főként a könyvtárhasználókkal kifogástalan.
A munkatársak szívesen és hatékonyan vesznek részt a mindennapi munkájukon kívül
felmerülő különféle plusz feladatok megoldásában – pl. rendezvények megszervezése, lebonyolítása, képzéseken való részvétel. Sőt számos alkalommal előfordult, hogy családtagok is
önként segítettek egy-egy projekt lebonyolításában.
A kollégák rendszeresen új ötleteket vetnek fel arra vonatkozóan, hogyan színesíthetnénk
tovább programkínálatunkat vagy szolgáltatásainkat. Jelenleg 3 komolyabb innovációval kapcsolatos felvetés megvalósíthatóságát vizsgáljuk és bevezetésüket dokumentáljuk.


zenei rendezvényekkel gazdagítjuk a rendezvényeink összetételét



szolgáltatás-bővítésként tervezzük az e-book kölcsönzés bevezetését



a gyermekkönyvtárban terápiás kutya bevonásával színesítjük a foglalkozásokat
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8. Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredmények
Könyvtárunk küldetésnyilatkozatát a helyi közösség igényeinek és elvárásainak, illetve a
könyvtárszakmai trendeknek megfelelően alakítottuk ki. Mindennapi munkánkban fontos,
hogy mindenki számára biztosítsuk az információkhoz való teljes körű hozzáférést. Támogatjuk az élethosszig tartó tanulást és a tehetséggondozást. Mint a város meghatározó kulturális
intézménye, közösségi térként is megjelenünk, lehetőséget adunk alkotói bemutatkozásokra,
helyet biztosítunk öntevékeny csoportok működésének és különböző kulturális programoknak.

8.1. A közösség véleménye a könyvtárról, annak társadalmi hatásáról
Könyvtárunk minden munkatársáról elmondható, hogy munkáját a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal és körültekintéssel, a legmagasabb
szakmai színvonalon végzi. Munkaidőben és azon
túl is a társadalmi normáknak megfelelően viselkedik.
Ennek egyik elismerése, hogy – megemlékezve a könyvtárosok világnapjáról – 2017 áprilisában Doba Lajosné kolléganőnk szerepelt a városi
hetilap címlapján, illetve egész oldalas interjút
közöltek vele a Szentesi Hősök rovatban – rajta
keresztül megköszönve minden könyvtáros munkáját.

Szentesi élet 2017. április 21. (16. sz.)39

39

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2017/pdf/sze20170421_16.pdf - Kolléganőnk a Szentesi Élet címlapján
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A kollégáink által vezetett médiaszerepléseket bemutató listából40, facebookos követőink
számából és az általuk tett bejegyzésekből az látszik, hogy könyvtárunk megítélése a helyi
társadalom részéről pozitív. Az alábbi bejegyzéssel 4.283 embert értünk el, és volt, akinek
nagyon tetszett az általunk szervezett program.

A felnőtt könyvtár Facebook-oldala41

A jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy használóink könyvtárunk megítélésével kapcsolatos véleményét dokumentáljuk.
Az önkormányzat bizottsági és testületi ülésein több alkalommal hangzott el a könyvtár
működését és szakmai tevékenységét dicsérő hozzászólás.
Ennek a kialakult pozitív képnek a jövőben is megfelelünk. Munkánkkal és programjainkkal a későbbiekben is erősítjük könyvtárunk hírnevét.

40

https://docs.google.com/document/d/1t6y9KYmd264z5POS0M5e9kASEo95q1oaRAxM_Ax91Z0/edit?usp=sharing –
könyvtári webtükör – médiaszerepléseink gyűjteménye
41
https://hu-hu.facebook.com/szentesvarosi.konyvtar.1/ – a felnőtt könyvtár Facebook oldala
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Az egészségtudatosságot, a társadalmi esélyegyenlőséget, a felelős, környezettudatos gondolkodást és az élethosszig tartó tanulást népszerűsítő előadások szervezésével kívánunk eleget tenni a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos elvárásoknak.
A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szelektív hulladékgyűjtéssel és az újrahasznosítással intézményünk példát mutat. A rontott fénymásolatokat felhasználjuk munkaanyagok nyomtatására, jegyzetelésre, illetve gyermekek és felnőttek részére szervezett kézműves foglalkozásokon alapanyagként hasznosítjuk azokat.

9. Kulcsfontosságú eredmények
9.1. A szolgáltatásokhoz kapcsolható eredménymutatók
Könyvtárunk számára az elmúlt év nagyhorderejű változásokat hozott. A korábbi, könyvtári funkciókat ellátó gazdasági társasági forma jogutód nélkül megszűnt, feladatait egy költségvetési intézmény vette át. Ez a változás vízválasztó volt könyvtárunk életében, hiszen a
jogelőd nélkül létrejött könyvtár sok tekintetben új intézménynek számít. Ennek köszönhetően
volt olyan nagy lélegzetű pályázat, amelyen nem vehettünk részt. A statisztikai adatszolgáltatás szempontjából is teljesen tisztalappal indultunk, bár mi, folytonos adatsorként tekintünk a
két intézmény számaira.
A 2015-ös és 2016-os évi statisztikai adatokból például jól látszik, hogy bár az aktív
könyvtárhasználók száma 85 fővel csökkent, a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma jelentős mértékben megnövekedett.

Aktív könyvtárhasználók
Szentes
Kölcsönzött dokumentumok
Szentes
Helyben használt dokumentumok
Szentes

2015
3 658
2015
49 322
2015
147 954

2016
3 573
2016
53 718
2016
161 154

A jelenlegi formájában működő könyvtárunkban szakfelügyeleti ellenőrzés még nem történt, a fenntartó által felkért belső ellenőr viszont átfogó vizsgálatokat végzett, melyeknek
során mindent rendben talált.
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