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„ÚT A MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR FELÉ” 
SZAKMAI NAP A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
2010. május 10. 

 
„Szakmai nap” címmel elindított továbbképzési sorozatunk keretében 2010. május 

10-én délelőtt Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet munkatársa volt a vendégünk, 
aki „A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített könyvtár kritériumai” címmel 
tartott előadást. 

A téma időszerűségét jelzi, hogy - örömünkre - nagyon sok kolléga elfogadta a 
meghívásunkat. Az előadás két nagyobb egységre tagolódott. Az első részben egy 
könyvtári minőségfejlesztő modellt mutatott be Vidra Szabó Ferenc, míg előadásának 
nagyobbik hányadában „Könyvtári önértékelés – könyvtári minősítés” címmel a 
minősített könyvtári cím kritériumait és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat 
ismertette. Az előadás nagyon sok hasznos és megszívlelendő információt, tanácsot 
tartalmazott, melyek megfontolásra vagy továbbgondolásra érdemesek. 

Az alábbi sorok csupán csak egy kis ízelítőt adhatnak az elhangzottakból; akik az 
előadás teljes szövegére kíváncsiak, azt könyvtárunkban elérhetik. 

A „Könyvtári minőségfejlesztés 21” modell megalkotásában öt könyvtár vett 
részt, képviselve több intézménytípust. A modell a TQM elveire épül, alulról építkező, s 
négy szakaszra tagolódik:  

1. szakasz: előkészítés: Legfontosabb eleme a vezetőség elkötelezettsége, a 
szervezeti kultúra fejlesztése./nyílt kommunikáció, motiváció, team munka, 
konfliktuskezelés stb./ Az előadó nem győzte hangsúlyozni, hogy a szervezeti kultúra 
rendbetétele nélkül a későbbi munkánk semmit sem fog érni. Az előkészítő szakaszban 
el kell készíteni a helyzetelemzéseket – SWOT analízis, PGTT analízis - és a stratégiai 
tervet. 

2. szakasz: Partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása és működtetése: Számba 
kell venni ill. rangsorolni a partnereinket. Fontos a partnerek elvárásainak ismerete , és 
elégedettségének mérése, a valós és látens igények feltérképezése. Szolgáltatásainkat az 
állandóan változó igényekhez kell igazítani. 

3. szakasz: Folyamatszabályozás, problémamegoldás: a kulcsfontosságú folyamatok 
azonosítása. 

4. szakasz: Kiterjesztés, teljeskörűség, folyamatos fejlesztés. A modell ismertetése 
után tért rá a minősített könyvtári címmel kapcsolatos tudnivalókra, melyet egy új 
miniszteri rendelet - 12/2010 (III. 11.) OKM – szabályoz, s az „Év könyvtára” cím 
helyébe lép. 

A címre, mely 5 évre szól, évente lehet pályázni; s egy évben akár több könyvtár is 
elnyerheti, amennyiben megfelel az előírt kritériumoknak. A pályázatot szakértők 
bírálják el, s a helyszínen ellenőrzik a pályázatban leírtakat. A végső döntést kuratórium 
hozza: a Könyvtári Minőségügyi Bizottság. Természetesen az 5 év lejárta után újból 
lehet pályázni a címre.  

Ezzel ellentétben a Könyvtári Minőségi Díjat – melyre csak a minősített könyvtári 
címmel rendelkező intézmények pályázhatnak – egy évben csak egy könyvtár kaphatja 
meg, s örökre szól.  

Az előadó részletesen bemutatta az ún. CAF modellt, a könyvtárak önértékelési 
keretrendszerét. A modell adottságok és eredmények alapján értékel, melyek  
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kölcsönösen támogatják egymást. Az elért eredményeket mindig az adottságokhoz 
viszonyítják. 

Adottságok között szerepel a vezetés /nagy hangsúllyal/, a munkatársak, partnerek, 
stratégia, folyamatok, míg az eredmények között a használókkal kapcsolatban elért 
eredmények, a munkatársakkal kapcsolatos elért eredmények ill. a társadalmi 
környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos eredmények szerepelnek. 

A modellhez 9 kritérium, sok-sok alkritérium és kötelező ill. ajánlott 
dokumentumok kapcsolódnak, melyekről részletesen szólt. 

Kötelező alapdokumentumok: A könyvtár minőségpolitikája; A könyvtár stratégiai 
terve (benne: küldetésnyilatkozat, jövőkép, PGTTJ és SWOT elemzés); SzMSz; 
munkakörök leírása; éves beszámolók, cselekvési - és/vagy munkatervek - az utóbbi 3 
évre visszamenőleg. Ezek mellett az alapvető kötelező dokumentumok mellett minden 
egyes kritériumnak, alkritériumnak több kötelező és ajánlott dokumentuma is van, pl. az 
5 kritériumnak egyik kötelező dokumentuma a folyamatábra elkészítése, egyik ajánlott 
dokumentuma pedig a PDCA elv érvényesülését bizonyító dokumentum. 

 
Kritériumok: 
1. kritérium: Vezetés 
2. kritérium: Stratégia és tervezés 
3. kritérium: Emberi erőforrások 
4. kritérium: Partnerkapcsolatok és erőforrások 
5. kritérium: Folyamatok 
6. kritérium: A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatos eredmények. 
7. kritérium: A munkatársakkal kapcsolatos eredmények 
8. kritérium: A társadalmi környezetre gyakorolt hatás eredményei 
9. kritérium: A szervezet kulcsfontosságú eredményei 
Az egyes kritériumokhoz pontértékek tartoznak. Adottságoknál max. 540 pontot 

lehet elérni, ezen belül pl. a vezetés – melynek kulcsfontosságú szerepe többször is 
előkerül - maximum 120 pontot szerezhet /a legnagyobb pontszám az adottságokon 
belül/, míg az eredményeknél elérhető maximális pontszám 460 pont. Ez utóbbin belül 
hangsúlyozott a munkatársakkal kapcsolatos eredmények elérése, hisz erre maximum 
160 pont adható. 

A pontokhoz természetszerűen egy értékelési tábla tartozik. 
Nemcsak a könyvtárnak kell elkészítenie az intézmény önértékelését, hanem egyes 

dolgozóknak is a sajátjukét, s ezt összevetni a vezetés által elvégzett értékeléssel. 
Többször hangsúlyozta az előadó a képzés fontosságát, hogy a munkatársak állandó 

továbbképzése, tréningek szervezése elengedhetetlen . 
Nagyon fontos, hogy az elvégzett önértékelésünk után egy intézkedési terv 

készüljön, hisz csak akkor van értelme ennek a hatalmas munkának, ha a feltárt 
hiányosságokon változtatunk.  

Összegzésként elmondható, hogy nagy fába vágja a fejszéjét az a könyvtár, mely 
elindul a minősített könyvtári címért; több kolléga – egy jól együttdolgozó team - 
hosszan tartó, tervszerűen végzett munkáját feltételezi, de az eredmény nem marad el. 

 
 
          Kereki Judit 
 
 




