
24  • Könyvtár i  Levelezõ/lap • 2005. május

mekkora örömet, biztatást tud adni a gyerekeknek
egy-egy ilyen program, amikor megnyílhatnak tár-
saik elõtt egy biztonságos, otthonos környezetben.

A konferencia végeztével mindenkit útjára
engedtünk, és volt egy óránk, hogy kifújjuk
magunkat. Mert 18 órára érkezett 18 lelkes, kipi-
hent tizenéves, akikkel ettõl kezdve 12 órát töl-
töttünk együtt. Szituációs játék, könyvtárhaszná-
lati vetélkedõ, dramatizálás. Közös vacsora a
megmaradt állófogadásból. 23 órakor nekiálltam
csuhézni, szalmázni velük. Megalkottuk szalmá-
ból az Éjjel-nappal könyvtár szlogent. Már alig
láttam ki a fejembõl…

Aztán ágyat készítettek. Érdekes volt, mert a
felnõtt könyvtárban aludtak a gyerekek, széke-
ken, asztalon, földön hálózsákban. Megdöbbentõ
volt a könyvtári tér eme újszerû felhasználása, de
a gyerekek nagyon élvezték. Mintha egy titkos
birodalomba kaptak volna bebocsátást, amikor
csak õk… A gyerekkönyvtáros még elolvasott
nekik három mesét, amit reggelre dramatizálniuk
kellett. És akkor jött el az a pont, amikor azt
mondtam, hogy ezt már nem bírom. Éjfélkor le-
kapcsolták a villanyt, és elkezdtek kísérteni lepedõ-
ben, pizsamában, zseblámpával. A hanghatásokról
most nem írnék…

Én az igazgatóhelyettes irodájába vonultam el,
egy priccsre. Keskeny volt, kemény és rövid, négy
kereke lévén pedig útrakelt, ha meggondolatlanul
megmozdultam, így igen ziláltan ébredtem. A gye-
rekek persze reggelig vircsaftoltak. Reggel 7-kor
könyves torna, vetélkedõ, majd próba a színház-
teremben, mely videofelvétellel összekötött szín-
házi elõadássá fajult. Aztán elbúcsúztunk egymás-
tól. Tényleg szuper kölykök voltak.

Romeltakarítás, a díszítéshez kölcsönkért virá-
gokat vissza a virágboltba. Miközben a könyvtár
kinyitott, kissé furcsán nézegettek az olvasók,
amint ott tréningruhában, igen gyûrt ábrázattal
mászkáltam közöttük. Persze mindjárt lobogtat-
ták a helyi Néplap számát, aminek a címoldalán
ott volt az esemény, meg a tévében is látták.

Összepakoltam, búcsúzkodás, aztán ki az ál-
lomásra. Szerencsére a vonaton már senki nem akart
hozzám szólni, és csendes olvasgatásba merültem –
mit láthattam volna Mezõtúron, ha… címszó alatt.
Még ülõhelyem is volt. Emlékeimben pedig meg-
maradt a finom saláta minden íze és élménye.

Budavári Klára

(Következõ számunkban olvashatják Szûcsné

Boldog Mária és Keszi Erika elõadását is – a szerk.)

Minõségmenedzsment
tréning az Egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár 2005. május 26–28.
között minõségmenedzsment tréninget szervez a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Meglátva a program elõre kiküldött tematiká-
ját, szorongással töltött el bennünket az a gondo-
lat, hogy gyakorlati feladatokat is meg kell majd
valósítani. Eddig csak olyan továbbképzéseken
vettünk részt, ahol elméleti elõadásokat hallgat-
tunk, s azokról írásban vagy szóban kellett szá-
mot adni. Aggodalmunk azonban alaptalannak
bizonyult, ugyanis a három nap programjai közül
a gyakorlati feladatok közös megoldása bizonyult
a legélményszerûbbnek, és egyúttal a legnagyobb
kihívásnak. Mindazonáltal el is mélyítette az el-
méletben hallottakat.

A menedzsment kifejezés eleinte idegen volt
számunkra, úgy éreztük, inkább az üzleti életre
jellemzõ, azokra az emberekre, akik másokkal
szemben bármi áron egyéni érdekeiket érvénye-
sítik. Ez a gondolatunk sem állja meg helyét, látva
azt az elõadók által sugárzott elhivatottságot, amellyel
egyetlen céljuk munkájukban az, hogy a könyvtár-
használókat igényeik szerint kiszolgálják.

Nagyon tetszett, hogy a megnyitó gondolatok
után – megelõzve az elméleti ismeretek átadását
– hangsúlyt fektettek arra, hogy a résztvevõk
megismerjék egymást. Tizenöten voltunk, és alig
voltak köztünk olyanok, akik már korábban is
találkoztak egymással. A megszokott néhány
mondatos bemutatkozás helyett egymást mutat-
tuk be. Öt perc állt rendelkezésünkre, hogy a
mellettünk ülõt megismerjük, és róla, munkájáról
beszámoljunk a többieknek. Gyakoroltuk azt, ami
a könyvtáros munkánkban is elengedhetetlen, az
egymásra figyelést.

Az elsõ gondolat, amit Sohajdáné Bajnok

Katalin elõadó tolmácsolt nekünk, a változtatás
szükségessége, amely önmagában semleges fo-
lyamat, pozitív vagy negatív elõjelet attól kap,
ahogyan értékeljük. Ha ragaszkodunk ahhoz, ami
ugyan jól bevált, de már korszerûtlen, akkor nincs
megújulás a könyvtári tevékenységben. Részlete-
sen beszélt arról, hogy a PGTT- és a SWOT-ana-
lízis hogyan készítheti elõ a változást. Bátorított
arra, hogy azonosítsuk a problémát, az elõre ki-
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számítható eseményekre pedig készüljünk fel.
Kiemelte, hogy a könyvtár minden dolgozója
szolgáltatást nyújt, akkor is, ha nem áll közvetlen
kapcsolatban a felhasználókkal. Ezért fontos, hogy
mindenki legyen nyitott a változtatásra.

Az elõadást követõen csoportfeladatot kaptunk a
hallottak gyakorlati alkalmazására. Konkrét felada-
tunk az volt, hogy az internet- és más szolgáltatások
bevezetéséhez készítsük el a SWOT-analízist.

Nem tudtuk elkerülni azt, hogy ténylegesen át-
gondoljuk, papírra vessük együttgondolkodásunk
eredményét. Akkor láttuk, hogy ez mennyire fon-
tos, amikor egymásnak beszámoltunk „mûhelymun-
kánk”-ról, és közösen átbeszélve javítottuk azt.

A délutáni elõadás folytatása és továbbépítése
volt a délelõttinek: ha eldöntöttük, hogy változ-
tatni akarunk, az elemzés és a lehetõségek átgon-
dolása következik. Hozzá kell látnunk a tervezés-
hez, amelynek konkrét lépéseit az elõadásban
hallhattuk, szemléltetve azt mûködõ könyvtárak
dokumentumaival.

Tõzsér Istvánné Andrea ismertette a TQM (a
teljes körû minõségirányítás) könyvtárban alkal-
mazandó módszereit. Kiindulópontja volt, hogy a
szolgáltatások a használóért vannak, minden te-
vékenységet ennek kell alárendelni lehetõleg úgy,
hogy ehhez a könyvtár minden munkatársát meg-
nyerjük. A PDCA-ciklus (tervezés-végrehajtás-
ellenõrzés-beavatkozás) többször visszatért elõadá-
sában mint olyan eljárás, amit munkánkban nem-
csak ösztönösen, hanem tudatosan kell alkalmaz-
nunk. (Hiszen gyakori hibánk, hogy ellenõrizni
és javítani már nincs idõnk vagy kedvünk.) A
grafikai megoldások és a statisztikai elemzések
szemléltetésére láthattunk példákat. Ezeket elemez-
ve a csoportfeladat során már magunk is készíthet-
tünk konkrét kérdésekrõl különféle diagramokat,
majd azokat közösen megbeszéltük, javítottuk.

Pataki Miklósné Zsuzsa bemutatta, hogyan lehet
és kell a szolgáltatások minõségét fejleszteni. Alap-
gondolata volt, hogy száz százalékra kell töreked-
nünk munkánk során, mind személyi, mind techni-
kai szempontból. Részletesen és példákkal illuszt-
rálva beszélt arról, hogy milyennek kell lennie a
szolgáltató könyvtárosnak, a könyvtár berendezésé-
nek, a nyitva tartásnak. Útmutatást adott, hogyan
mérhetjük a könyvtárhasználók elégedettségét. Az
adatvédelem és a panaszhelyzetek kezelése külön
hangsúlyt kapott elõadásában. A gyakorlati felada-
tok is ez utóbbiakkal voltak kapcsolatosak, amikor
egy-egy konkrét panaszos levélre írtunk hivatalos
választ, vagy megjelenítettük azokat a szituációkat,
amelyek az olvasó-könyvtáros kapcsolatában elõ-

fordulhatnak. Ezek a gyakorlatok vidám perceket
okoztak. Görbe tükörben láttuk magunkat.

A ma könyvtárosa élénken kell, hogy figyelje
a pályázati kiírásokat, de nem kevésbé fontos,
hogy azokat jól készítse el és hajtsa végre. Ehhez
konkrét útmutatást kaptunk Tõzsérné Anditól, aki
a pályázati kiírástól egészen annak sikeres befe-
jezéséig vezetett végig bennünket. Az õ gyakor-
latuk már igazolta, hogy az átgondolt tervezés
nemcsak a sikeres elbírálás miatt fontos, hanem
azért is, hogy a pályázó a megvalósítás szakaszá-
ban az elõre elkészített ütemterv szerint végezze
a feladatokat.

A három nap szinte észrevétlenül telt el. Az
elõadók mindent megtettek azért, hogy mondan-
dójukat a különbözõ felkészültséggel rendelkezõ
hallgatóság minden tagja megértse. Az alapoktól
indultak, de részletes elõadásuk a tájékozottab-
bak számára is tudott újat mondani. Minden elõ-
adáshoz igényes és áttekinthetõ prezentációt ké-
szítettek, és ennek vázlatát a hallgatóság is kéz-
hez kapta. A napirendet úgy állították össze, hogy
mindig volt idõ felfrissülni és a hallottakat átgon-
dolni. Az elméletet mindig gyakorlati feladatok
követték, ahol minden résztvevõ ötlete helyt kap-
hatott. A csoportfoglalkozások arra is rámutattak,
hogy nemcsak egy tréning keretén belül, de a
mindennapi munkánkban is fontos csoportban,
közösségben gondolkodni.

Az elõadók maguk is gyakorló könyvtárosok,
akik hivatásuknak érzik azt, hogy tudásuk legja-
vát nyújtsák az olvasóknak, ebben a három nap-
ban pedig nekünk, kollégáiknak. A biztatás és
bátorítás hitelesen hangzott szájukból. Örülünk,
hogy mindebben részünk lehetett!

Ligeti Gabriella – Szász Zoltánné

Eger, Fõegyházmegyei Könyvtár

Dr. Domsa Károlynénak, az MTA Könyvtár
fõigazgató-helyettesének több évtizeden keresztül
végzett kiemelkedõ és példamutató munkássága el-
ismeréseként március 15. alkalmából a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének elõterjesztésére
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét
adományozta a köztársasági elnök.

– A Könyvtári Levelezõ/lap áprilisi számában a

napilapokban és az MTI honlapján megjelent listák

alapján gratuláltunk a kitüntetetteknek. Sajnos a

listák hiányosak voltak, ezért fordulhatott elõ, hogy

nagyra becsült kollégánknak csak most, utólag kí-

vánunk további sikereket és jó egészséget.


