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1. Bevezetés
1,1. A minőségirányítási kézikönyv használata
A Minőségirányítási Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ (továbbiakban: OPSKK) Könyvtárában (továbbiakban: Könyvtár) folyó minőségirányítás legfőbb dokumentuma, összefoglalja a minőségirányítás
alapelveit, gyakorlati megvalósítását. Érvényessége kiterjed a Könyvtár vezetőségére és munkatársaira, a minőségirányítási rendszer által szabályozott összes területre.
A Kézikönyv használatát az OPSKK igazgatója rendeli el, ugyancsak ő rendeli el az
esedékes törlések és módosítások érvénybe léptetését. Összeállítása, aktualizálása a
Könyvtár munkatársainak feladata, az érintett osztályvezető irányításával.
A Kézikönyv érvényben lévő példányát valamennyi munkatárs számára hozzáférhetővé kell tenni nyomtatott és/vagy elektronikus formában. Az aktualitásukat
veszített dokumentumrészeket legalább három évig az irattárban meg kell őrizni,
kérésre ezeket a dokumentumokat a Könyvtár munkatársai számára ugyancsak hozzáférhetővé kell tenni.
1,2. Minőségpolitikai nyilatkozat
A Könyvtár célul tűzi ki, hogy szolgáltatásait, programjait, dokumentumainak hozzáférhetővé tételét a minőségfejlesztés elvei szerint szervezi és működteti. Szolgáltatásait az információs esélyegyenlőség, a demokrácia elveinek figyelembevételével
nyújtja. Ennek érdekében rendszeresen vizsgálja a használók és a potenciális használók elvárásait és elégedettségét, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, valamint a diákokra.
Kiemelt feladatnak tekinti a képzéshez, önképzéshez, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó igények kielégítését, a közhasznú ismeretek nyújtását, valamint a
helyismereti gyűjtemény folyamatos fejlesztését és nyilvánossá tételét.
A fenti célok megvalósulása érdekében a Könyvtár rendszerbe foglalja tevékenységeit, rendszeresen ellenőrzi és méri azok hatékonyságát, szükség esetén beavatkozik. Minőségi célokat tűz ki, feltárja tevékenységei kockázatait, elemzi azok hatékonyságát.
A vezetőség elősegíti a munkatársak folyamatos képzését, továbbképzését, számukra biztosítja a minőségi munkavégzéshez szükséges feltételeket és információkat, motiválja őket az eredményes munkavégzésre.
1,3. Küldetésnyilatkozat
Könyvtárunk nyilvános könyvtár, és mint ilyen, az információs esélyegyenlőség és
demokrácia helye. Szolgáltatásaival, programjaival, helytörténeti dokumentumainak,
helyismereti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul Mezőberény város egyedi
arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket. Alapvető
feladata, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar, a nemzetiségi és az egyetemes kultúra kincseihez, és a tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön. Ezt a
feladatot akkor látja el maradéktalanul, ha ismeri a Mezőberényben jelentkező
könyvtár iránt támasztott igényeket, és azoknak a szórakoztató irodalomtól a tudományos információkon át a könyvtári programok szervezésével törekszik megfelelni.
Küldetését folyamatosan bővülő, korszerű dokumentumállományával, a felhasználók igényeihez alakított szolgáltatásaival, jól felkészült szakembereivel és megújuló technikai felszereltségével valósítja meg.
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A Könyvtár támogatja:
 az oktatás különböző szintjein tanulókat;
 az egész életen át tartó tanulást;
 az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését, a nevezett célokat szolgáló tevékenységek, rendezvények megszervezését;
 a város történetének, kulturális, néprajzi, nemzetiségi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását,
 az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez szükséges információs háttér biztosítását;
 a magyar és egyetemes gazdaság, kultúra, tudomány és művészetek kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését,
 a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növelését.
1,4. Jövőkép
A megfogalmazott célok elérése érdekében végzett szakmai tevékenységek:
 a könyvtár állományának folyamatos, tervszerű, korszerű gyarapítása és sokoldalú feltárása;
 a tájékoztató-információs szolgáltatások, helyismereti gyűjtemény és adatbázis; folyamatos fejlesztése a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra
támaszkodva;
 a könyvtárhasználók számára folyamatos nyilvános, közösségi internethozzáférés, valamint saját, színvonalas tartalomszolgáltatás biztosítása;
 a településen élő hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról való rendszeres, folyamatos gondoskodás (pl. idősek, betegek számára
házhoz szállítjuk a kért könyveket, vakok és gyengénlátók számára „hangoskönyveket” és lejátszó eszközöket biztosítunk);
 más könyvtárak állományának, szolgáltatásainak elérésének a helyi felhasználókhoz való közvetítése (könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével stb.);
 a könyvtárhasználók javaslatai alapján, a megvizsgált használói szokásokhoz, felmerülő igényekhez igazodó, könyvtári szolgáltatások biztosítása;
 olvasóbarát programok szervezése;
 felkészült, naprakész szaktudással rendelkező munkatársak alkalmazása;
 folyamatos együttműködés
- a könyvtári rendszer valamennyi könyvtárával,
- különösen a megye települési, iskolai és szakkönyvtáraival,
- a fenntartóval,
- a város és a térség kulturális és más intézményeivel,
- a helyi civil szervezetekkel.
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1,5. A Könyvtár bemutatása
Könyvtárunk nyilvános könyvtár, az OPSKK része. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2008.(I.28.) MÖK sz. határozat alapján 2008. január 1-jei hatállyal hozta létre. Fenntartó: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
A jogelődöt, a Községi Népkönyvtárat (később Városi Könyvtárat) 1949-ben alapították. Az
elmúlt több mint 60 évben számos változáson ment keresztül - mind állományában, székhelyeiben, mind pedig munkatársaiban és vezetőiben is. Jelenleg a könyvtára szakmai létszáma: 4 fő
könyvtáros - közvetlenül a Könyvtári és gyűjteményi osztályvezető irányításával végzik feladatukat, közös intézményi költségvetéssel.
Könyvtárunk az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott könyvtári szolgáltatások céljaival
összhangban működik. Minden látogató számára biztosítja a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és s szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. Biztosítja az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek, információk elérését, közhasznú információk szolgáltatásával segíti a
mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást. Helyismereti gyűjteménye példaértékű,
gyűjteménye kiterjed a településen és településről megjelent dokumentumok teljes körére.
Küldetésünk a használói igények szerinti dokumentumok és információk gyűjtése, feldolgozása, továbbítása úgy, hogy azok megkülönböztetés nélkül bárki számára hozzáférhetőek legyenek.
A beiratkozott olvasók külön térítési díj nélkül kölcsönözhetik 6 nyitvatartási napon heti 36
órában az erre kijelölt szabadpolcos könyvállományt, továbbá a hanglemezeket, „hangoskönyveket”, videokazettákat, CD és DVD dokumentumokat, valamint az erre a célra kijelölt folyóiratállományt. Kézikönyveket, a friss folyóiratokat, hírlapokat, magazinokat valamennyi olvasó
helyben használhatja, a kézikönyvek ettől eltérően hétvégére, a régi folyóiratok a könyvekkel
azonos módon kölcsönözhetők. A helyismereti dokumentumok kizárólag helyben használhatók.
Kölcsönzési idő minden kölcsönözhető dokumentum esetén 3 hét, amely két alkalommal
hosszabbítható. Egy alkalommal maximum 8 db dokumentum kölcsönözhető. A könyvtárban
nem elérhető dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szolgáltatjuk beiratkozott olvasók
számára térítési díj ellenében.
A Könyvtár egyéb szolgáltatásai: tájékoztatás, témafigyelés, irodalomkutatás, közhasznú információk közvetítése, előjegyzés-foglalás, nemzetiségek könyvtári ellátása, „Könyvmadár”
(könyvtári dokumentumok házhoz szállítása), könyvtárbemutatók (könyvtárhasználati alkalmak)
tartása, csoportok fogadása, rendezvények szervezése, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, fax
továbbítása, internethasználat, Wifi, NAVA-pont, Játéktár.
Könyvtárunk az elmúlt években sok saját fejlesztéssel, kezdeményezéssel járult hozzá szolgáltatásainak fejlesztéséhez. A könyvtár interneten való megjelenését erősíti az új portálszerű
honlap, melyet a helyi kisebbségek nyelvén (német és szlovák) is megjelenítünk. Az interneten
elérhető szolgáltatásaink fejlesztésével (TextLib könyvtári rendszer, helyismereti adatbázis, más,
tanulást segítő adatbázisok, WEB 2-es megoldások) bővítésével még inkább hozzájárulhat
könyvtárunk a településen élők egy életen át tartó tanulásának támogatásához. Célunk továbbá,
hogy a könyvtár a jövőben még tudatosabb formában szervezze a felhasználók minél szélesebb
körének bevonását, új csoportok, társadalmi rétegek megszólítását Az olvasáskultúra fejlesztését
óvodás és kisiskolás korú gyermekek körében rendszeres foglalkozások keretében támogatjuk.
Tudatosan törekszünk meglévő és kialakítandó új szolgáltatásaink népszerűsítésére saját rendezvények és a média útján. A helyi közoktatási intézményekkel még szorosabb együttműködést
alakítunk ki. A szakmai képzésen való részvétel megalapozhatja a könyvtár minőségbiztosítási
rendszerben való hosszú távú működését.
A Szervezeti és Működési Szabályzat az 1. sz. mellékletben található.
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2. Fogalom meghatározások
Folyamatok
Egymást követő lépések sorozata, amely adott bemenettől az elvárt kimenetet eredményezi, és
ezáltal növeli az értéket. Az egyik folyamat bemenetei tipikusan más folyamatok kimenetei.
Minőség
A minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső partnereket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és
kimondatlan elvárásaiknak. Vagyis: minőség = a partnerek igényeinek való megfelelés.
Más meghatározás szerint a minőség egy tevékenység, vagy folyamat, egy termék, szervezet, rendszer
vagy személy, vagy ezek bármilyen kombinációja azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják
képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen.

Minőségpolitika
Egy adott szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetés által hivatalosan kinyilvánított
általános szándékai és irányvonala. A minőségpolitikának összhangban kell lennie a szervezet
általános politikájával, és keretet kell adnia a minőségcélok kitűzéséhez.
Minőségcél
A minőséggel kapcsolatos szint, amelyet az adott szervezet el akar érni, és amely a szervezet
minőségpolitikáján alapul. A minőségcélokat célszerű a szervezet különböző szintjein kitűzni, és
lehetőleg számszerűsíteni.
Minőségirányítás
Az adott szervezet minőségszempontú vezetésére és ellenőrzésére vonatkozó tevékenységek koordinált összessége. Általában tartalmazza a minőségpolitikát, a minőségcélokat, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, és a minőségjavítást.
Partner
Mindazok a személyek és szervezetek, akik/amelyek tevékenységükkel részt vesznek a könyvtári
szolgáltatás nyújtásában, illetve igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, továbbá akik/amelyek
elvárásokat fogalmaznak meg a működéssel és annak eredményességével kapcsolatban
Partnerközpontúság
A szervezetek a partnereiktől függenek, ezért ismerniük kell jelenkori és jövőbeli partnereik elégedettségét, valós és látens szükségleteit, elvárásait, annak érdekében, hogy mindezen igényeket
a lehető legmagasabb szinten legyenek képes kielégíteni.
PDCA ciklus
Egy ismétlődő, négylépéses menedzsment módszer, amelyet a termékek és folyamatok kontrolljára és folyamatos fejlesztésére használnak. A betűk jelentése „PDCA”: Plan - tervezés, Do –
cselekvés, Check – ellenőrzés, Act – beavatkozás.
PGTTJ analízis
A makrokörnyezet elemzésének módszere. Alkalmas arra, hogy megismerjük azokat a politikai,
társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi vonásokat, körülményeket, amelyek meghatározzák
és alakítják a könyvtári tevékenységek mozgásterét.
Stratégiai terv – annak megfogalmazása, hogy hol állunk hova akarunk eljutni, és hogyan fog
ez sikerülni. A stratégiai tervezés folyamata a szervezetet változó környezetével és a piac lehető7
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ségeivel, veszélyeivel szembesíti. A stratégiai tervezésben célokat, törekvéseket fogalmaznak
meg, vizsgálnak, értékelnek és tekintenek át. A folyamat tevékenységek sorából áll, s valójában a
könyvtárfenntartásban érdekelt felekkel folytatott kommunikáció eredménye.
SWOT analízis
A stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése. A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac,
iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely
feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT jelentése: Strengths – erősségek;
Weaknesses – gyengeségek; Opportunities – lehetőségek; Threats - veszélyek
Teljeskörű minőségirányítás (TQM)
Vezetési filozófia, amelynek központjában a minőség áll, és amely a szervezet összes tagjának
részvételén alapszik. Célja, hogy a szervezet hosszú távon sikereket érjen el a partnerek megelégedettsége révén, és hasznára legyen a szervezet összes tagjának, valamint a társadalomnak.
Teljes elkötelezettség
A teljes elkötelezettség integrálja a szolgáltatásban részt vevő minden személy és csoport erőfeszítéseit: a vezetőkét, a munkatársakét és a külső beszállítókét is.
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3. Intézményi alapelvek
Partnerközpontúság
A szervezetek a partnereiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli partneri
igényeket, teljesíteniük kell a partnerek követelményeit és törekedniük kell a partneri elvárások
túlteljesítésére. Ismerni kell a helyi társadalom különböző szociális, demográfiai összetételét,
ezen csoportok igényeit és könyvtárhasználati, olvasási, szabadidő eltöltési szokásait. Ezek alapján kell terveznünk szolgáltatásainkat, meg kell felelnünk a partneri követelményeknek, és képesnek kell lennünk felülmúlni elvárásaikat, tehát előre következtetni is rájuk. A partneri igények és elvárások vizsgálata és megértése, azok kommunikálása a szervezet egésze felé alapvető
fontosságú, ez a szervezetek létezésének egyik alapja. Ezért fontos, hogy a partneri elégedettséget mérni kell, a használók ötleteit fórumon, kérdőíven, ötletbörzén rendszeresen gyűjteni kell és
az eredményeknek megfelelően lehet folytatni a tevékenységet. Konkrét, mérhető eredmények,
célkitűzések, határidők, felelősök és megfelelő visszacsatolás, ellenőrzés szükséges ehhez.
Támogató vezetés
A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét, és azt a belső környezetet, amely-

ben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe. Ennek érvényesítése a szervezetnél a következőket jelenti:
 A szervezet jövőképének és küldetésének meghatározása, kihívást jelentő célok kitűzése minden




érdekelt fél igényeinek figyelembevételével;
Erőforrások és feltételrendszer meghatározása és biztosítása;
Vezetési folyamatok (tervezés, ellenőrzés, értékelés) minőségközpontú szabályozása;
A munkatársak motiválása és együttműködésük elismerése.

Munkatársak bevonása
Szerveztünk terméke szolgáltatások összessége, és ezek minősége nagyban függ a szolgáltatást végző
dolgozó képzettségétől, kompetenciájától és adott fizikai, mentális állapotától. Ezért elengedhetetlenül
fontos, hogy a munkatársak érdekeltek legyenek, értsenek egyet a szervezet céljaival, motiváltak legyenek. A munkatársak bevonása a célkitűzésekbe és a döntéshozatalba, a visszacsatolásba és a fejlesztésbe a
következőket igényli:
 Az eredményes csoportmunka feltételeinek biztosítása;
 Folyamatos képzés, előmenetel tervezés, innováció ösztönzése;
 Dolgozói javaslatok, vélemények ösztönzése, elismerés, jutalmazás, motiváció;
 Az információ nyílt és kölcsönös áramlásának biztosítása;
 Önálló munkavégzés, döntési jogkör biztosítása, a dolgozók ösztönzése az önállóságra.

Folyamatszemléletű megközelítés
A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik. A minőségirányítási rendszer a tevékenységeket olyan folyamatokkal írja le, amelyek a bemeneteket (inputokat) erőforrások felhasználásával, előírt módon (eljárások, szabályozások alkalmazásával kimenetekké (outputokká, eredményekké) alakítják át úgy,
hogy ezzel hozzáadott értéket állítsanak elő. Ennek érdekében:
 A folyamatokat azonosítani kell és le kell írni;
 Meg kell adni a folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait;
 Meg kell határozni a folyamatok működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat és módszereket;
 Meg kell határozni a folyamatokhoz tartozó hatásköröket, felelősséget;
 Gondoskodni kell a folyamatok működtetéséhez és méréséhez szükséges erő- és információforrásokról;
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 Rendszeresen mérni és elemezni kell a folyamatokat;
 Gondoskodni kell a folyamatok állandó fejlesztéséről.
A folyamatszemléletű megközelítés akkor érvényesül a szervezetnél, ha hangsúlyt kap az erőforrásokkal való gazdálkodás, a folyamatos mérés, értékelés, a folyamat felülvizsgálata és az
ideálistól való eltérés meghatározása. Minden folyamathoz alkalmazni lehet a PDCA-ciklust. A
szervezet folyamatai általában három csoportba sorolhatók: vezetési, előállítási (fő folyamatként)
és támogató folyamatok.
Rendszerszemlélet az irányításban
Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása
hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. A minőségirányítási rendszerben a tevékenységek olyan folyamatokkal írhatók le, ahol az egyik folyamat kimenete a másik folyamatnál bemenetként jelentkezik. A folyamatok összekapcsolódnak,
összetett folyamathálózat alakul ki. A rendszerszemlélet akkor érvényesül a szervezetnél, ha
meghatározzák a szervezet működési folyamatait és a folyamatok közötti kapcsolatokat a folyamatszabályozás megvalósítása érdekében. Ehhez segítséget nyújthatnak a folyamatmodellek és
folyamatábrák, valamint a változások követése (változásmenedzsment).
Folyamatos fejlesztés
A szervezet állandó célja legyen az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés a
PDCA ciklusnak megfelelően.
Ennek érvényesítése a szervezetnél a következőket jelenti:
 A munkatársak képzése a folyamatos fejlesztés módszereire és technikáira, valamint az
alkalmazás előírása;
 A szolgáltatások, a folyamatok és a rendszer teljesítményének, eredményeinek folyamatos
mérése, valamint fejlesztésük mindenki számára célként történő meghatározása a szervezeten belül;
 A fejlesztések elismerése és jutalmazása.
 A felülvizsgálatok (tanúsító, felügyeleti auditok) alkalmával a szervezetnek a folyamatos
fejlődés valódi bizonyítékait kell felmutatnia.
Tényeken alapuló döntéshozatal
Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. Ez az alapelv
akkor érvényesül a szervezetnél, ha a vezetés gondoskodik a megfelelő mérési és elemzési folyamatok bevezetéséről a szervezet működéséhez és továbbfejlesztéséhez. Fontosak a rendszer
eredményességére, a folyamatokra, a termékekre, a fejlesztésre és a partnerekre vonatkozó különféle adatok (az azokból képzett minőségi mutatószámok) statisztikai feldolgozásán alapuló
módszerek, ezek rendszeres elemzése és más, hasonló intézmények eredményeivel való összevetése. Az eredményes döntéshozatalhoz szükséges a szervezet minőségbiztosítási folyamatainál a folyamatos dokumentáció.
Partnerkapcsolatok
A szervezetek és partnereik kölcsönösen függnek egymástól, értékteremtő képességük a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik. Olyan partnerkapcsolat létesítését kell elérnünk
beszállítóinkkal, használóinkkal, civil szervezetekkel és más kulturális, közművelődési intézményekkel, szervezetekkel, amely felöleli közös stratégia kidolgozását, közös fejlesztési tevékenységek létrehozását, valamint az ismeretek, a kockázatok és a haszon megosztását. Fontos
szerepe van tehát a partnerek kiválasztásának, értékelésének, a speciális partnerek kezelésének,
a közös fejlesztések támogatásának és elismerésének.
10

OPSKK KÖNYVTÁRA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

2013.12.15

4. Könyvtári jogszabályok
4,1. Törvények
 1992. évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről
 1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról
 1997. évi CXL. törvény A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 1999. évi LXXVI. Törvény A szerzői jogról
 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
 2005. évi XC. törvény Az elektronikus információszabadságról
 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról
4,2. Rendeletek
 1/1967. (VI. 18.) MM rendelet A muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb
nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről
 5/1971. (X. 23.) MM rendelet Egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű
könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről
 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 19/1981. (XII. 8.) MM rendelet A könyvtárközi kölcsönzésről
 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet A könyvtári anyagok bejelentéséről
 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet A Könyvtári Intézet jogállásáról
 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet A kulturális szakértők működésének engedélyezéséről
és a szakértői névjegyzékek vezetéséről
 157/2000. (IX. 13.) Kormányrendelet A dokumentumvásárlási hozzájárulásról
 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet A könyvtári szakfelügyeletről
 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet A helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári
érdekeltségnövelő támogatásáról
 117/2004. (IV.28.) Kormányrendelet A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38.
§-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes
tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról
4,3. Keretdokumentumok, irányelvek, normatívák, charták
 Közkönyvtári charta (1993)
 UNESCO közművelődési könyvtári kiáltványa (1994)
 IFLA/UNESCO fejlesztési irányelvei közkönyvtárak számára (2001)
 IFLA/UNESCO iskolai könyvtári irányelvei (2002)
 IFLA Internetről szóló kiáltványa (2002)
 Ajánlás a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására (készült a Könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013, Portál program részeként)
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5. Helyzetértékelés, stratégia (2012-15)
Kivonatos változat. A teljes stratégiai terv a 2. sz. mellékletben található.
5,1. A stratégiai terv célja
A városi könyvtár stratégiai tervének összeállítása az 1997. évi CXL. Törvény, a Könyvtárügy stratégiája
2008-2013; Mezőberény kulturális koncepciója; az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
szakemberei terveinek; az OPSKK Könyvtárában készült 2008-as szakfelügyeleti vizsgálat, valamint a
2011-ben készült szakértői vélemény figyelembe vételével készült. A stratégia a jövőalkotás eszköze.
A könyvtár társadalmi környezetének állandó változásai, valamint az információs és kommunikációs
technológia gyors fejlődése indokolja a hagyományos könyvtári tevékenység megújítását mind eszközeiben és mind módszereiben. Szükségessé teszik az új szolgáltatási formák keresését, bevezetését is. A
stratégiai terv célja az intézmény hosszú távú célkitűzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és humán erőforrások számbavétele.
Éppen ezért a 2012-2015 közötti időszakra meghatározott kulcsfontosságú fejlesztési területek szervesen kapcsolódnak a könyvtár hagyományaihoz és kijelölik a megvalósítás legfontosabb feladatait. Az
általunk megfogalmazott célkitűzések megvalósításával könyvtárunk szervezete, szolgáltatásai, infrastruktúrája és humán erőforrásai terén egyaránt a minőségi könyvtár követelményeinek kívánunk megfelelni. Ezzel erősítve szakmai pozícióját a város és a térség kulturális életében.
5,2. Alapvető célok és kulcsfontosságú területek
5,2,1. Informatikai korszerűsítés – a könyvtár eszközparkjának teljes felújítása
Forrás: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése –
„Tudásdepó
Expressz” támogatására, kódszám: TIOP – 1.2.3/11/1TIOP – továbbiakban TIOP.
Pályázat benyújtásának ideje: 2012. február- május.
Megvalósulás: 2013.
Hatás: gyorsabb, hatékonyabb információszolgáltatás biztosítása a felhasználók számára,
elégedett használók.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtára.

 Teljes mértékben megvalósult
5,2,2. TextLib integrált könyvtári rendszer felhasználó-központú továbbfejlesztése (olvasói, előjegyzés
modul stb. – a könyvtáron kívülről is elérhető szolgáltatások fejlesztése).
Forrás: TIOP.
Pályázat benyújtásának ideje: 2012. február-május.
Megvalósulás: 2013.
Hatás: könyvtárhasználói komfortérzet növekedése, a távolról elérhető könyvtári
szolgáltatásaink bővülnek.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtára.

 Teljes mértékben megvalósult
5,2,3. Helyismereti tevékenység folytatása – folyamatos és prioritást élvező könyvtári tevékenység
 Helyismereti dokumentumok gyűjtése (a teljességre törekedve), feltárása, megőrzése, hozzáférhetővé tétele.
 Helyismereti adatbázis továbbfejlesztése.
 „Személyi rész ”frissítése (a 2005-ös feldolgozáshoz képest, a Mezőberényi Almanach
adatainak kiegészítése): új felhívás, adatlapok kiküldése, a beérkezettek feldolgozása.
 „Alkotások” rész aktualizálása, fotókkal való feltöltése: kiadvány formában való megjelentetés pl. 2012-es Berényi Napokra.
 Mezőberénnyel kapcsolatos újságcikkek folyamatos feltöltése a Békés Megyei Hírlap
visszamenőleges feldolgozásával.
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A város eseményeinek folyamatos feldolgozása felhívások, meghívók, Mezőberényi
Hírmondó, városi honlap alapján.
A helyismereti adatbázis népszerűsítése, megismertetése bemutatók során (érdeklődőknek, fenntartónak, civileknek, oktatási intézmények dolgozóinak, tanulóinak) pl. a Berényi Napok keretein
belül.
Helyismereti dokumentumok, képviselő-testületi jegyzőkönyvek, Mezőberényi Hírmondó köttetése (a borítékban gyűjtött papírhalmazt sem állományba venni, sem feltárni nem lehet).
Forrás: intézményi költségvetés, pályázati támogatás (NKA), a tevékenység
mennyiségi mutatói személyi feltételtől függnek.
Hatás: egy adatbázisból még több helyi információ érhető el, gyorsan hozzáférhetővé
válnak a felhasználó számára a helyi adatok; új helyismereti
kiadvánnyal gazdagodhat
a város.
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK Könyvtár.

 Folyamatos tevékenység. A kiadvány megjelentetése forráshiány miatt elmaradt.
5,2,4. Használóink megelégedésére, fejlődésére szolgáló, vonzó, kölcsönzésre csábító gyűjtemény, ill.
szolgáltatások biztosítása – folyamatos tevékenység
 Felhasználói igényfelmérések, elégedettségmérések készítése.
 Potenciális felhasználók feltérképezése, megszólítása igényfelmérésekkel, ill. lehetséges szolgáltatásokkal.
Megvalósulás: folyamatos
Felelős: OPSKK Könyvtár
 Elavult könyvek nagyarányú selejtezése.
Megvalósítás: 2012 nyara (egyhónapos részleges v. teljes bezárással).
 Szolgáltatói terek újragondolása, igények és lehetőségek szerinti átrendezése, tervek készítése
 kis átalakítással, átrendezéssel megoldható;
Felelős: OPSKK Könyvtár
Megvalósítás: 2012 nyara
 nagyobb felújítással;
Felelős: OPSKK, fenntartó.
Megvalósulás: költségvetésből, pályázati forrásból.
 Állomány- és raktárrendezés, adatbázisok karbantartása, nagyarányú adatfeltöltés.
Felelős: OPSKK Könyvtár.
Megvalósítás: 2013 nyara (egyhónapos részleges bezárással).
 Részleges állományellenőrzés.
Felelős: OPSKK Könyvtár.
Megvalósítás: 2014 nyara (egyhónapos részleges v. kéthetes teljes bezárással).
 Interneten keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése.
 Web 2.0-ás megoldások megfontolt bővítése (Facebook stb.);
 Hírlevél;
 Helyi wikik készítése pl. BékésWiki, mely a felhasználókkal közös szerkesztésre adhatna
lehetőséget.
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK Könyvtár.







Felhasználói igényfelmérés – megvalósult
Potenciális felhasználók feltérképezése – elmaradt
Elavult könyvek selejtezése – megvalósult
Szolgálati terek átrendezése – megvalósult
Nagyobb felújítás – sikertelen pályázat miatt elmaradt
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 Állomány- és raktárrendezés – megvalósult
 Részleges állományellenőrzés – 2014-es feladat
 Interneten keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése:
 web 2,0-s megoldások – folyamatban van
 hírlevél – elkészült
 helyi wikik készítése – folyamatban van
5,2,5. XXI. századi modern könyvtár kialakítása
 Az épület külső felújítása:
 Statikai rendbetétel.
 Udvar felöli nyílászárók cseréje.
 Az udvar felöli homlokzat felújítása.
 Akadálymentes közlekedés kialakítása az épületbe jutást megkönnyítendő, ill. az
belül (jelzőcsengő, lift elhelyezésének lehetőségei).
Forrás: fenntartó, pályázatok
Megvalósulás: folyamatos, pályázatok függvényében
Felelős: fenntartó, OPSKK
 Az épület belső felújítása:
 A lelakott épület bútorzatának modernizálása, cseréje.
 Gyermekrészleg gyerekléptékű modern bútorokkal.
 Folyóirat-olvasó felújítása.
 A belső tér teljes újrafestése, mázolása, burkolatok felújítása.
 WC kialakítása a látogatók számára.
Forrás: fenntartó, pályázatok.
Megvalósulás: folyamatos, pályázatok függvényében.
Felelős: fenntartó, OPSKK.

épületen

 Az épület külső felújítása – sikeres pályázat hiányában elmaradt
 Az épület belső felújítása – sikeres pályázat hiányában elmaradt
5,2,6. Az olvasáskultúra fejlesztése új módszerekkel és programokkal kiegészítve.
A könyvtár rendezvényeivel elősegíti az olvasáskultúra fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését, a
kulturális értékek közvetítését, az életminőség javítását, közösségek kialakulását.
 A könyvtár hagyományos rendezvényeinek (Kazinczy-verseny, Petőfi Versmondó Verseny,
Könyvtári Napok, Mesetarisznya, irodalmi estek, író-olvasótalálkozók, könyvtárbemutató órák
stb.) megtartása mellett új, innovatív programok:
 Mesélj nekem! 2011-es programsorozat folytatása.
 Ringató – kisgyermekeknek és szüleiknek.
 Rendezvények tinik számára.
 Igényes programok felnőtteknek („Könyvtári Esték”).
 Olvasótáborok szervezése.
Forrás: intézményi költségvetés, pályázatok (városi pályázat, NKA, lehetőség szerint),
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázati felhívásához. Kódszám:
TÁMOP-3.2.4.A-11" továbbiakban TÁMOP.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. február-április.
Megvalósulás: folyamatos, ill. pályázat függvényében 2013.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.

 Mesélj nekem! – rendszeresen megrendezzük
 Ringató – rendszeresen megrendezzük
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 Igényes programok felnőtteknek „Könyvtári esték” – egyelőre elmaradt
 Olvasótáborok szervezése – egyelőre elmaradt
5,2,7. A könyvtár tevékenységének és eredményeinek bemutatásával (sajtó, média, honlap, meghívók,
plakátok) elősegíteni, hogy a potenciális használók közül minél többen tényleges használói legyenek.
 Hangsúlyos jelenlét a helyi médiában: városi honlap, Mezőberényi Hírmondó, helyi TV.
Megvalósulás: folyamatos.
 Könyvtári honlap folyamatos karbantartása.
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK Könyvtár.
 Új könyvtári bemutató brossura készítése.
Forrás: TÁMOP.
Megvalósulás: 2013.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.
 Két- v. háromnyelvű (magyar, német, szlovák) honlap készítése.
Forrás: TÁMOP.
Megvalósulás: 2013.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.
 Együttműködés az intézményegységekkel egy közös intézményi marketingstratégia mentén.
Megvalósulás: 2012-től folyamatosan.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.







Jelenlét a helyi médiában – folyamatosan megvalósul
Könyvtári honlap folyamatos karbantartása – folyamatosan megvalósul
Új könyvtári brossura készítése – folyamatban van
Többnyelvű honlap készítése – megvalósult
Közös marketingstratégia az intézményegységekkel – egyelőre elmaradt

5,2,8. Képzéseivel segíti a formális és nem formális oktatásban részt vevők tudásszintjének emelését, szolgálja az élethosszig tartó tanulást minden korcsoport számára, segíti az önálló ismeretszerzési készségek
kialakítását és fejlesztését – folyamatos tevékenység
 Számítástechnikai felhasználóképző tanfolyamok folytatása.
Forrás: intézményi erőforrás, pályázatok, TÁMOP.
Megvalósulás: 2012-2013.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.
 Részvétel más felnőttképzési programok szervezésében, lebonyolításában (lehetőség szerint).
 Nyertes TÁMOP pályázat esetén az OPS Kulturális Központ akkreditált felnőttképzési intézménnyé válhat.

 Számítástechnikai felhasználóképző tanfolyamok – a művelődési intézményrészben folyik
 Részvétel más felnőttképzési programok szervezésében – elmaradt
 Akkreditált felnőttképzési központ cím elnyerése – elmaradt
5,2,9. Elmozdulás a minőségbiztosítás irányába
 Képzések könyvtári szakemberek számára – váljanak képessé új továbbképzési programok révén
a korszerű könyvtári szolgáltatások létrehozására és működtetésére.
Forrás: TÁMOP, intézményi költségvetés (képzési, beiskolázási program).
Megvalósulás: 2012-2013.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.
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 Képzések minőségbiztosítás témájában – megvalósult
5,2,10. A közoktatás megrendelőként használja a könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket, olvasásnépszerűsítő akciókat
 Szorosabb együttműködés kialakítása a helyi közoktatási intézményekkel, láttatni számukra a
könyvtárral való együttműködés lehetőségét.
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.

 Próbálkozások történnek.
5,2,11. Könyvtárszakmai együttműködés az OPSKK intézményegységeivel, részlegeivel
 Elsősorban az intézmény (de a város egésze) aprónyomtatványainak gyűjtése, őrzése, feltárása
teljességre törekvően a helyismereti adatbázis segítségével.
 Az intézményegységekben (muzeális gyűjtemény, Civil Fejlesztő Központ, „Madarak Háza”) található dokumentumok (könyvek, kiadványok, egyebek) feltárása a könyvtár katalógusában, ezáltal a könyvtár katalógusán átláthatóvá válik mind a munkatársak, mind a külső felhasználó számára az intézmény valamennyi dokumentuma elérési helyével együtt. A későbbiekben a beszerzéseknél hangsúlyt fektetni a kihelyezett szakmai dokumentumállomány fejlesztésére.
 A helyismereti adatbázis lehetőséget nyújt a múzeumi gyűjtemény tárgyainak feldolgozására is
(szöveges leírás, fotómellékletek stb.).
 Az intézményegységek rendezvényeinek rendszeres könyvtárszakmai támogatása: helyismereti
dokumentumok rendelkezésre bocsátása, helyismereti tájékoztatás, könyvajánlók készítése, irodalomkutatás egy-egy témában, könyvtári háttéranyag biztosítása pl. Egészségnap könyvajánlói,
könyvbemutatói, könyvanyag egy-egy múzeumi kiállításhoz, helyi eseménynaptár stb.).
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK, OPSKK Könyvtár.

 Aprógyűjtemények gyűjtése – részben megvalósult
 Az intézményegységekben található dokumentumok feltárása a könyvtár katalógusában; a kihelyezett dokumentumállomány fejlesztése – megvalósíthatóságát újra
kell gondolni!
 A múzeumi gyűjtemény feldolgozása – jövőbeli cél
 Az intézményegységek rendezvényeinek könyvtárszakmai támogatása – megvalósulása folyamatos
5,2,12. Esélyegyenlőség biztosítása
 Fogyatékkal élők számára:
 Vakok és gyengénlátók számára informatikai eszközök, szoftverek, „hangoskönyvek” biztosítása.
 Mozgásukban korlátozottak számára a könyvtárba bejutás és a könyvtár szintjein való akadálymentes közlekedés biztosítása (jelzőcsengő, lift).
 Idős, beteg, mozgásukban korlátozott olvasóink kiszolgálása könyvek házhoz szállításával.
 Leszakadó társadalmi rétegek könyvtári támogatása:
 Munkanélküliek, álláskeresők speciális támogatása (álláskereső oldalak bemutatása, e-mailek
létrehozása, felnőttképzésekbe való bevonás).
 Roma fiatalok könyvtári támogatása (információkeresési technikák elsajátításában, egyéb
könyvtári igényeik kiszolgálásában).
Megvalósulás: folyamatos, ill. pályázati lehetőségek függvényében bővíthető
szolgáltatások.
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Felelős: OPSKK Könyvtár.
5,2,13. A helyi nemzetiségiek nemzetiségi nyelvű dokumentumokkal való kiszolgálása
 A könyvtár állományában lévő német és szlovák nyelvű dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása.
 Lehetőség szerint idegen nyelvű folyóiratok beszerzése.
Megvalósulás: folyamatos.
Felelős: OPSKK Könyvtár.
A megvalósításhoz szükséges tényezők:
 A finanszírozási források megléte, hatékony gazdálkodás a versenyképesség fokozása
érdekében.
 A tervek évenkénti felülvizsgálata, értékelése és továbbgondolása, lebontása éves
munkatervekben.
 Hatékony közönségkapcsolatok, hangsúlyos jelenlét a médiában.
 A könyvtáros alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése hagyományos és távoktatási keretek között, a továbbképzés megújítása.

 A könyvtár állományában lévő német és szlovák nyelvű dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása – megvalósult
 Idegen nyelvű folyóiratok beszerzése – két darab folyóirat beszerzése megtörtént
5,2,14. Várható szakmai hatások:
A fejlesztési források hatékony felhasználásával sikerül lépést tartanunk az információtechnológia fejlődésével, korunk társadalmi kihívásaival, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító könyvtári szolgáltatásokkal.
 A távolról elérhető, helyi virtuális könyvtári szolgáltatások köre és mennyisége növekszik, ezzel
is támogatva a felhasználók tájékozódását, az önálló tanulást, az olvasási és a digitális készségek
fejlesztését.
 Javul a könyvtárhasználók tájékoztatása és motiválása, új könyvtárhasználati és információkeresési képzési programok jönnek létre, ezzel hozzájárulnak a település lakosainak társadalmi és
munkaerő-piaci versenyképességéhez.
 Nő az olvasást és az olvasási kompetencia fejlesztését támogató programok, foglalkozások száma.
 A korszerű infrastrukturális eszközök segítségével az oktatásban résztvevők, valamint a nem formális és informális képzésben résztvevők az eddigieknél jóval több tartalomhoz és információs
szolgáltatáshoz férhetnek hozzá lakóhelyüktől függetlenül.
 A fejlesztések nyomán nő a könyvtárhasználatok száma.
5,3. Minőségelvű szolgáltatás bevezetése
A könyvtári minőségirányítási rendszernek az OPSKK könyvtárában – az intézmény egészébe – való
bevezetését - a minőségirányítás témakörében is - megfelelően felkészült, a könyvtár és a minőség iránt
elkötelezett szakemberek végzik, végezhetik hatékonyan. Az intézmény munkatársainak munkavégzésében a minőségre való törekvés már eddig is fellelhető volt, de nem illeszkedett minőségirányítási rendszerbe.
A minőségirányítási rendszer bevezetéséhez – többek között - következő feladatok elvégzése,
működtetése a feladat:
 A könyvtár partneri megelégedettség elérésének érdekében minden tevékenységére kiterjedő minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése szükséges.
 Feladat az intézmény minőségirányítási rendszerének kialakítása, a minőségcélok, követelmények
meghatározása, bevezetése, működtetése.
 Meg kell határozni
 a tevékenységek folyamatait, azok sorrendjét, kölcsönhatásait;
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a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat,
módszereket, erőforrásokat.
 A minőségirányítási rendszert célszerű a könyvtár tevékenységeinek teljes körére alkalmazni:
 olvasószolgálati tevékenységek
 informatikai tevékenységek
 gyűjteményszervezési tevékenységek
 külső kapcsolatok
Az intézmény minőségirányítási rendszerének megalkotásához felkészült, hozzáértő, a TQM
(teljeskörű minőségmenedzsment) módszer iránt elkötelezett szakemberekre, a partnerközpontúságot és a
PDCA elvét a legmesszebb menőkig szem előtt tartó, együttműködő munkatársakra van szükség.

5,4. Marketing terv
A könyvtári marketing célja, hogy a fogyasztók igényeit leginkább kielégítő, a versenytársakéhoz képest
előnyösebb szolgáltatást alakításon ki – úgy optimalizálva a lehetőségeket, hogy a szolgáltatást az adott
helyen, időben a legszívesebben vegyék igénybe.
5,4,1.A könyvtári marketing folyamata:
 Fel kell mérni a saját piacot, azaz a külső és belső információs igényeket.
 Melyek a jelenlegi illetve jövőbeni igények?
 Meg kell ismerni a saját könyvtárunk célját, lehetőségeit.
 Cél a problémák és a lehetőségek megtalálása.
A kultúra árucikk, ezen belül áru, eladandó termék a könyvtári szolgáltatás. A termékek, termékcsoportok
előállításakor ismerni kell a vevők, esetünkben a könyvtár használóinak a demográfiai megoszlását, az
intézménnyel szemben támasztott igényét, olvasói szokását, érdeklődési körét, stb. Ehhez a használói
igényfelmérést, a piackutatást kell végezni, ebben kiemelt kérdésként kezelni, hogy honnan értesül, szeretne értesülni a könyvtári szolgáltatásokról. Gyakorlatilag fel kell mérni a használói igényeket, meg kell
ismerni a használói szokásokat, tulajdonképpen fel kell mérni a keresletet. (Pillanatnyilag is folyamatosan
zajlik ez a folyamat, hisz a szakemberek napi kapcsolatban vannak az olvasókkal, a közléseik alapján
tisztában vannak bizonyos elvárásokkal)
Felméréseket, közvélemény kutatásokat kell végezni. A közvetlen társadalmi környezet elemzése
során fel kell tárni:
 a kulturális stratégiát,
 a fejlődési trendeket,
 a célzott és valós könyvtárhasználók arányát,
 az ellátandó könyvtárhasználók szociális és gazdasági helyzetét,
 az eddig nyújtott szolgáltatások minőségét és fajtáit,
 a használók elégedettségét,
 a könyvtár hatékonyságát, a könyvtári tevékenység költségeit,
 a piac meghódítására tett kísérleteket,
 és a versenytársakat.
Meg kell határozni, hogy kik tartoznak a célcsoporthoz. A célcsoport vizsgálata több szempontból lehetséges, jelen esetben fontos például a demográfiai kérdéscsoport:
 A demográfiai jellemzők közé tartozik:
 a könyvtárhasználók életkora,
 neme,
 családi állapota,
 foglalkozása,
 átlagosan milyen értékben és milyen gyakorisággal használják a könyvtárt.
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5,4,2. Az összegyűjtött információk elemzése, értékelése
Versenytárselemzés
A marketing terv kezdeti szakaszához tartozik a piackutatáson és a SWOT analízisen túl a versenytárselemzés is. Fel kell tárni, hogy vannak-e a piacon más, hasonló tevékenységet végző versenytársak,
például dokumentum- és információszolgáltatók, kölcsönzők (pl. Videotéka), reprográfiai szolgáltatást
nyújtók stb.
A következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
 a versenytárs célcsoportjának behatárolása, jellemzőinek megismerése,
 az általuk kínált termékek, szolgáltatások leírása,
 mióta van a versenytárs a piacon,
 melyek az erősségeik és a gyengeségeik.
És végül elemezni kell a piaci lehetőségeket.
Célmeghatározás
A fentiek ismeretében meg kell fogalmazni a célokat. Fontos, hogy a könyvtár a legjobb színben tudja
feltüntetni saját magát a fenntartó illetve az önkormányzat és a használói közösségek felé. A pozitív
imázsalkotás és elterjesztésében a marketing segít a könyvtárnak. A céloknak egyrészt kihívást kell jelenteniük, ugyanakkor elérhetőnek, megvalósíthatónak kell lenniük. Célok közé tartozhat például a látogatottság növelése.
A könyvtárakban alkalmazható marketing irányok:
 Nem differenciált marketing: ami általános igényeket elégít ki, célcsoport meghatározása nélkül.
(pl.: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztató szolgálat). Cél ez esetben, hogy a
szolgáltatások minőségiek legyenek.
 Differenciált marketing: különböző szolgáltatásokat és programokat tervezünk az egyes
célcsoportoknak.
 Koncentrált marketing: amikor egy kisszámú felhasználónak kínálunk olyan szolgáltatást, amely
esetekben sok időt vesz igénybe. Ez gyakran jellemző a számítógépes információs
szolgáltatásoknál.
A könyvtárnak különösen figyelemmel kell lennie arra, hogy a tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival a számára legmegfelelőbb közönséget, használói réteget célozza meg.
5,5. Szervezetfejlesztési terv
5,5,1. Helyzetértékelés, állapotfelmérés elkészítéséhez a következő feladatokat kell elvégezni:
 intézményi dokumentumok elemzése,
 munkakör-elemzés:
 munkanap-fényképezés,
 munkanapló-írás,
 munkafázis-elemzés,
 strukturált mélyinterjú-készítés.
 munkakör-értékelés,
 dolgozói elégedettség vizsgálata,
 előírások, iránymutatók, normatívák betartásának vizsgálata.
5,5,2. Fejlesztés, átalakítás folyamata:
 A probléma feltárását követően javaslatok kidolgozása a szervezetet megújító változtatásokra.
 A kitűzött célokat, stratégiát hatékonyabban szolgáló folyamatok bevezetésére. Pl.: Szervezeti
kommunikáció fejlesztése.
A helyzetelemzést követő fejlesztés, a részleges vagy teljes átalakítás a modern funkciókat ellátó szervezet tudatos, hatékony, partnerközpontú működését eredményez.

19

OPSKK KÖNYVTÁRA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

2013.12.15

5,6. Költséghatékonyság, létszámkihasználtság
Ahhoz, hogy a fenti témakörökben pontos választ adhassunk, pontosan meghatározott szempontrendszerre van szükség. Általánosságban elmondható: A könyvtár költségvetésben meghatározott, beszerzésre
fordítható kerete jó, ehhez jönnek a különböző pályázati lehetőségek, érdekeltségnövelő/felzárkóztató
támogatások, valamint az átlagos könyvárakhoz képest alacsony áron történő, átgondolt beszerzés. Ebben
az értelemben – szakemberek által megfogalmazottan is – példa értékű a beszerzésünk módja, hatékonysága. 2011-ben egy könyv beszerzési átlagára 1716 Ft/könyv, miközben a piaci átlagár 2700-3300 Ft
körül mozog. Létszámkihasználtság esetében pedig a 10 -12 ezres lélekszámú könyvtárakban legalább 5-7
szakember dolgozik. Mezőberényben 4 szakemberrel és 1 kisegítővel végezzük a munkát.
5,7. Összefoglalás
Célunk egy olyan könyvtárt működtetni, amely
 segíti a használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban;
 biztosítja számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést;
 közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, hozzáférést biztosít a nemzeti kultúra dokumentumaihoz, s teszi mindezt a használó-központúság szellemében épülettől és nyitva tartási időtől függetlenül;
 új módszerekkel és programokkal hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
 közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését;
 a dolgozók folyamatos képzésével, továbbképzésével megteremteni azt a tudásbázist, amellyel
mindez lehetővé válik.
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6. Partnerközpontúság
6,1. Partnerazonosítás
Tudnunk kell, hogy kik azok, akiknek a véleményére a leginkább adunk, akik leginkább fontosak
a számunkra. A könyvtárak közvetlen partnerei: akikkel gyakori a kapcsolatunk, a könyvtár működését tekintve meghatározóak, az igényeik beépülnek a tevékenységi rendszerbe. Közvetlen
partnernek tekinthetjük a könyvtár látogatóit, olvasóit (külső partnerek), valamint a könyvtár
munkatársait (belső partnerek). Közvetlen, különös figyelmet igénylő partnernek számít a fenntartó is, amelyet megfelelő kommunikációval meg kell nyerni az intézményünk ügyének. El kell
érni, hogy megszűnjön az alá- és fölérendeltségi viszony, egyenrangúvá kell válnunk.
Közvetett partnerek: akik külső tevékenységükkel határozzák meg a működésünket, akik a
szolgáltató rendszerünkön keresztül fogalmazzák meg az igényüket, melyet keretként kell figyelembe vennünk. Közvetett partner például a kulturális tárca, a kiadók, közintézmények, szakmai
szervezetek, egyházak stb.
A partnerközpontúság kiépítése a legfőbb partnereink azonosításával, számbavételével kezdődik. Első lépésként számba vesszük a külső partnereinket – azonosítjuk őket, majd rangsort
állítunk fel. Melyek azok a partnerek, akik különösen fontosak számunkra, hiszen mindenkire
nem tudunk egyenlő mértékben figyelni. A partnerek azonosítása és rangsorba állítása szintén
közös munkát, sok vitát, kompromisszumkészséget feltételez, melynek során minden munkatársunk számára tudatosul, hogy kikért vagyunk tulajdonképpen, kik azok, akik meghatározzák a
tevékenységünket.
A Könyvtár belső partnerei:
 a könyvtár munkatársai,
 az intézmény közművelődési, gyűjteményi, adminisztratív, technikai munkatársai,
Külső partnerek:
 olvasók, könyvtárhasználók,
 fenntartó,
 beszállítók (Könyvtárellátó, könyvesboltok, lapkiadók, stb.),
 városi intézmények,
 iskolai könyvtárak,
 térségi, megyei, országos szakmai intézmények, szervezetek, módszertani központok,
 szakmai civil szervezetek,
 városi civil szervezetek,
 helyi vállalkozások,
 helyi, megyei médiák,
 személyes – szakmai – kapcsolatok,
6,2. A partnerek elvárásait és elégedettségét mérő módszerek
A legfontosabb partnereink kiválasztása után kidolgozzuk azokat az adekvát módszereket, amelyek segítségével mérni tudjuk az elvárásaikat, valamint a velünk kapcsolatos elégedettségüket.
Nyilvánvaló, hogy más módszereket alkalmazunk a nyugdíjas olvasóinkkal kapcsolatban, mint
például a fenntartóval vagy a társintézményünk vezetőivel. A leggyakrabban alkalmazott módszer az interjú, de támaszkodhatunk a vendégkönyvünkre, összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a
telefonon vagy az internetes fórumunkon beérkező panaszokat, reklamációkat, véleménynyilvánításokat, szervezhetünk fókusz csoportokat, egyes kiemelkedően fontos partnereinket személyesen megkérdezhetjük. A partneri elégedettségmérés irányulhat az egyes szolgáltatások népszerűségére, a könyvtári személyzet megítélésére, a valós és a látens igények feltérképezésére. Fontos
figyelnünk azokra is, akik nem használják a szolgáltatásainkat, jó lenne ismernünk a potenciális
használók valós szükségleteit, a távolmaradás okait, a korábbi használóink lemorzsolódásának
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magyarázatát. Célszerű figyelnünk a helyi és az országos médiát, milyen képet közvetítenek rólunk, milyen indirekt elvárások fogalmazódnak meg velünk kapcsolatban.
6,3. A könyvtárlátogatók elégedettségének vizsgálata
A Könyvár személyes használói körében 2013. augusztus 15. és október 15. között végeztünk
önkitöltéses adatgyűjtést. A kérdőív kitöltése a Könyvtárban történt, anonim volt, önkéntességen
alapult. Minden használó csak egyszer töltött ki kérdőívet, függetlenül attól, hogy hány alkalommal jött a könyvtárba. A vizsgálatban a 14 évesnél idősebb, személyes használók vettek
részt.
A felmérés során alkalmazott kérdőív a 3. sz. mellékletben található.
A vizsgálatban résztvevők zömében a hagyományos könyvtári szolgáltatások iránt érdeklődnek,
a könyvtárról alkotott képük is leginkább a hagyományos könyvtárképet erősíti. Látogatásuk
célja elsősorban a kikapcsolódást, szórakozást szolgálja. A különböző foglalkozási csoportok
tagjai között jelentős eltéréseket tapasztaltunk. A nappali tagozatos tanulók főleg a társas együttléteket részesítenék előnyben, az aktív korosztály szívesen venne részt több családi és gyermekprogramon, míg az inaktívak inkább a hagyományosabb rendezvényeket preferálják.
A könyvtár megítélése összességében pozitív. Főleg a könyvtárosok munkájával elégedettek,
és leginkább a könyvtár külső és belső állapotával, a berendezéssel elégedetlenek, valamint az
akadálymentesítés hiányát említik.
Fontos feladat a könyvtár külső kommunikációjának erősítése. Ennek a tevékenységnek az első lépése a kommunikációs stratégia kidolgozása, amelynek ki kell terjednie a különböző használói csoportok eltérő igényeire. Ki kell dolgozni az egyes célcsoportok adekvát megszólíthatóságát, jobban kell támaszkodni a helyi médiára és a könyvtár honlapjára. Célzott kommunikációval erősíteni kell a potenciális használók körében a könyvtár információs funkcióját, a fiatalok
bevonása érdekében több újszerű, fiatalos program szervezése lenne célszerű.
A fenti célok megvalósulása után a használói elégedettségvizsgálat évenkénti megismétlésével pontos képet lehet kapni a hozott intézkedések hatékonyságáról, valamint új célok kitűzésével erősíteni lehet a minőségi munkát.
A felmérés tapasztalatait összefoglaló elemzés, valamint az adatokat tartalmazó táblázatok a
4. sz mellékletben található.
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7. Folyamatszabályozás
7,1. Folyamatszabályozási rendszer
A folyamat tevékenységek csoportja, amelyek nem véletlenszerűen és nem ötletszerűen vannak
egymással kapcsolatban, hanem egy közös cél elérése – mint rendező elv – érdekében működnek
együtt. A folyamat célja, hogy eredményt hozzon létre a belső vagy külső partnerek számára. A
folyamat úgy is tekinthető, mint egy értékteremtő lánc, amelyben minden lépés hozzátesz valamit a végső eredmény elérése céljából. A folyamat erőforrásokat használ fel. A vezetők számára
a kihívást az jelenti, hogy megszüntessék azokat a lépéseket, amelyek nem termelnek hozzáadott
értéket, valamint, hogy javítsák a hatékonyságát azoknak, amelyek termelnek ilyet.
A folyamatközpontú működés kiépítése alapvetően szakít a korábban megszokott rutinszerű
munkavégzéssel: rendszerbe foglalja, tudatossá, átláthatóvá teszi a munkafolyamatokat, ezáltal
lehetővé válik a hibák korai felismerése, kiküszöbölése, a kompetenciahatárok pontos meghúzása, az esetleges felelősségek megállapítása.
A partneri elvárások és elégedettségek megismerése során definiálódnak azok az igények, melyeket elvárnak tőlünk. Mindezeket az elvárásokat be kell építenünk a mindennapi tevékenységeink sorába, mintegy le kell fordítani a gyakorlat nyelvére. A tapasztalatok gyakorlati alkalmazása
azonban csak abban az esetben valósulhat meg, ha könyvtárunkban tudatos munkavégzés folyik,
világosak és jól körülhatároltak a feladatkörök, átgondoltan megtervezettek a munkafolyamatok.
A tudatos munkaszervezést segíti elő a folyamatközpontú működés, vagyis ha a tevékenységeinket jól áttekinthető folyamatokra bontjuk, és azokat megfelelő módon szabályozzuk. A folyamat a tevékenységek olyan rendszere, melynek során a bemeneteket (input-okat) szervezetten
egymásra épülő lépcsők segítségével mérhető produktummá – esetünkben többnyire könyvtári
szolgáltatásokká – (outputokká) változtat. Az egyes folyamat bemenetei tipikusan más folyamatok kimeneteit jelentik.

A szolgáltatások megfelelő minőségét megelőzéssel, valamint a kulcsfontosságú folyamatok
szisztematikus javításával érhetjük el, nem pedig tűzoltómunkával, és nem is rövid távú eredményekre történő összpontosítással. A tudatos folyamatjavítás megköveteli, hogy a folyamatot érthető módon körülírjuk, amely általában egy ábra vagy modell segítségével történik. A folyamatábra közhasznú eszköze a folyamatok leírásának, vagyis az ábra a folyamat leegyszerűsített változatát mutatja.
A folyamatszabályozás lépései:
 A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása.
 Folyamatleltár készítése.
 Folyamatgazda kijelölése.
 A folyamat megtervezése, folyamatleírás, folyamatábra készítése.
 A folyamat teljesítményének összevetése a partnerek elvárásaival.
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 A folyamatok ellenőrzése (ellenőrzőpontok, mérések, kockázatelemzések).
 Problémamegoldó stratégiák kidolgozása, alkalmazása.
 A folyamtok teljesítményének folyamatos mérése.
7,2. Folyamatleltár
A folyamatok csoportosítása:
 Fő folyamatok (FF): Közvetlenül az ügyfelekre irányulnak.
 Vezetési folyamatok (VF): Az intézmény vezetéséhez és irányításához szükséges személyi, anyagi erőforrásokra vonatkoznak.
 Támogató folyamatok (TF): Támogatják az ügyfelekkel való munkát, de nem közvetlen
kapcsolatban zajlanak.
 Kulcsfolyamatok (KF): Adott időszakban a szervezet sikerességét döntően befolyásoló folyamatok.
S.sz.
1_FF
2_FF
3_FF
4_FF
5_FF
6_FF
7_FF
8_FF
9_TF
10_VF
11_VF
12_VF
13_VF
14_KF
15_KF
16_KF

Munkafolyamat
Dokumentumok nyilvántartásba vétele
Hosszabbítás
Beiratkozás
Folyóirat kölcsönzés
Dezideráta kérések
Könyvtárközi kölcsönzés – tőlünk kért
Könyvtárközi kölcsönzés – általunk kért
Könyvkeresés
Raktározás
Felszólítás
Könyvrendelés
Panaszkezelés
Tervszerű selejtezés
Könyvtári órák, gyerekfoglalkozások
Honlap ismertető
Kölcsönzés (könyv, CD)

Folyamatgazda
Barna Nikolett
Barna Nikolett
Galó János
Galó János
Kis Adrienn
Tóth Csabáné
Tóth Csabáné
Tóth Csabáné
Barna Nikolett
Galó János
Kis Adrienn
Kis Adrienn
Tóth Csabáné
Kis Adrienn
Galó János
Barna Nikolett

A munkafolyamatok ábrái az 5. sz. melléklebent találhatók.
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7,3. Kockázatelemzés, hatásvizsgálat: FMEA (Failure Mode Effects Analysis - Hibamód és
hibahatás elemzés)
7,3,1. A kockázatelemzés sémája

7,3,2. A hiba súlyosságának felosztása:
 Véletlen hibák
A véletlen hibaokok miatti eltérések mindig jelen vannak, a folyamat jellemzői! Számuk
jelentős, de egyedileg csekély a hatásuk. A sávjuk csökkentése csak hosszabb távon lehetséges, és nehezebb a többinél.
 Veszélyes hibák
Néha befolyásolják a folyamatot, de akkor jelentősen! Számuk csekély, de egyedileg jelentős hatásuk. Felismerésük könnyű. Hatásuk megszüntetése azonnal szükséges, általában könnyebb a többinél
 Durva hibák
Egyszeri, „érthetetlen”, szélsőséges hatás. Előfordulása, hatása szeszélyes. Felismerése,
megszüntetése általában nehéz. Az okok feltárása olykor nehéz.
 Stabil (kézbentartott) a folyamat:
 nincsenek benne veszélyes és durva hibák,
 az ingadozás véletlenszerű, időben állandó, nincsenek jól felismerhető okai.
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7,3,3. A hibalehetőségek súlyozása

S.sz.

Munkafolyamat

Kockázatok

2_FF

Hosszabbítás

Nem található dokumentum
Nem található dokumentum
Nincs (megfelelő) reagálás
Más nevére történik a
kölcsönzés
Nem rögzítjük

5_FF

Dezideráta kérések

Igényfelmérés hibás

3_FF

Beiratkozás

Hibás adatrögzítés

8_FF

Könyvkeresés

9_TF

Raktározás

12_VF Panaszkezelés
16_KF Kölcsönzés (könyv, CD)

10_VF Felszólítás
4_FF

Folyóirat kölcsönzés

13_VF Tervszerű selejtezés
15_KF Honlap - új hír felvétele
Könyvtári órák, gyerekfog14_KF
lalkozások
Könyvtárközi kölcsönzés –
6_FF
tőlünk kért
Könyvtárközi kölcsönzés –
7_FF
általunk kért
11_VF Könyvrendelés
Dokumentumok nyilvántar1_FF
tásba vétele

A)
B) IntézC) GyaPartneri
ményi
ko-riság
vélemény
érdek
Pontozás: 1-10

Összesítés
A*B*C

8

8

4

256

8

8

3

192

10

9

2

180

10

9

2

180

8
9
6
9
7

7
9
8
8
8

3
2
3
2
2

168
162
144
144
112

7

8

2

112

6

8

2

96

Váratlanul érkező csoport

9

9

1

81

Nem található dokumentum

8

8

1

64

Időhatár elmulasztása

8

8

1

64

Hibás visszaigazolás

2

9

3

54

Leltárkönyvi elírások

2

6

2

24

Indokolatlan felszólítás
Hibás adatrögzítés
Nem töröljük a rendszerből
Fontos hír nem kerül fel

Az egyes munkafolyamatok részletes kockázatelemzése és hatásvizsgálata a 6. sz. mellékletben
található.
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8. Minőségcélok, feladatok
8,1. Az önértékelésen alapuló minőségcélok
A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) alkalmas a TQM elveinek megfelelően a
könyvtárak önértékelésére, a PDCA ciklus figyelembevételével.
A kilenc részes felépítés azokat a fő szempontokat határozza meg, amelyeket figyelembe kell
venni az elemzés során. Az önértékelést alapvetően az adottságok és az elért eredmények mentén
vizsgálja, 9 kritériumot és 28 alkritériumot sorolva fel.
Az 1-5. kritérium a szervezet adottságaival foglalkozik. Ezek határozzák meg, hogy mit tesz a
könyvtár, és hogyan közelíti meg feladatait a kívánt eredmény elérése érdekében. A 6-9. kritériumokban, a partnerek, a munkatársak, a társadalom és a kulcsfontosságú teljesítmény terén elért
eredményeket mérjük, és a belső mutatókat értékeljük. Minden egyes kritérium tovább bontható
az alkritériumok listájára. Az alkritériumok azokat a fő kérdésköröket határozzák meg, amelyeket figyelembe kell venni az értékeléskor.1
A KKÉK alapján elvégeztük a könyvtári tevékenységek önértékelését a 2., 3., 4. és 5. kritériumai alapján. (Stratégia és tervezés; Emberi erőforrások; Partnerkapcsolatok és erőforrások; Folyamatok.) Az egyes alkritériumok megfelelőségét értékeltük a PDCA elv alapján, az 1-100-as
skálán. Meghatároztuk az egyes alkritériumok erősségeit és fejlesztendő területeit.
Az önértékelés pontozásának konszenzusos eredménye, valamit az egyes kritériumokhoz kapcsolódó minőségcélok
Adott pont

Stratégia és tervezés
2.1. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a szervezet stratégiáját meghatározó külső és belső információkat?

42

2.2. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a meglévő és a lehetséges partnerek jelenlegi és jövőbeni elvárásait?

41

2.3. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy kialakítsa stratégiáját, annak felülvizsgálatát és aktualizálását?
2.4. Mit tesz a szervezet, hogy stratégiáját megismertesse és megvalósítsa az egész szervezetben, a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül?

87
63
58,3

Átlag

A stratégiai tervezéshez kapcsolódó minőségcélok:
 PGTTJ analízis elkészítése, saját működésünkre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése,
elemzése.
 Helyi társadalomra vonatkozó adatok mérése és elemzése, mindezek figyelembe vételével a szolgáltatások fejlesztése során.
 A munkatársak elégedettségének mérése.
 A kulcsfontosságú területek alakulásáról több információ eljuttatása a munkatársakhoz.
 A könyvtár eredményeinek szélesebb körű közzététele

1

A KKÉK módszerének részletesebb ismertetését lásd: Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer.
Könyvtári Intézet, Bp. 2010.
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Adott pont

Emberi erőforrások
3.1. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban tervezze, működtesse emberi erőforrás politikáját?
3.2. Mit tesz a szervezet a munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és kompetenciájának meghatározása, továbbfejlesztése és szinten tartása érdekében?
3.3. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy bevonja a munkatársakat a folyamatokba a
párbeszéd erősítésével és egyes hatáskörök átruházásának segítségével?
3.4 Mit tesz a szervezet a munkatársak teljesítményének elismerése, értékelése és jutalmazása érdekében?

34
27
52
23
34,0

Átlag

Az emberi erőforrások fejlesztésével kapcsolatos minőségcélok:
 Emberi erőforrás stratégia elkészítése.
 Belső kommunikáció fejlesztése.
 Munkakörülmények fejlesztése/javítása.
 A humán erőforrás, jobb kihasználása.
 Munkaszervezés erősítése.
 A munkatársak kompetenciájának felmérése, fejlesztése.
 Belső továbbképzések megszervezése.
 Más könyvtárak jó gyakorlatainak megismerése és adaptálása.
 A munkatársak teljesítményértékelésének kidolgozása, alkalmazása.
 Rugalmas ösztönző rendszer működtetése.

Adott pont

Partnerkapcsolatok
4.1. Mit tesz a szervezet a külső kapcsolatok menedzselése érdekében?

57
53

4.2 Milyen intézkedések biztosítják a pénzügyi erőforrások menedzselését?
4.3. Mit tesz a szervezet az ingatlan, berendezések, eszközök, anyagok és készletek, illetve
a használt technológiák menedzselése érdekében?
4.4. Milyen intézkedések biztosítják, hogy teljes körűen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás?

26
40
44,0

Átlag

A partnerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó minőségcélok:
 A külső partnerek szélesebb körének bevonása a mérésekbe.
 Tudatos panaszkezelés kialakítása.
 Költséghatékonyság elemezések készítése.
 A munkatársak részletes tájékoztatása a pénzügyi erőforrások alakulásáról.
 Az akadálymentesítés megvalósítása.
 Tudatos anyag- és energiatakarékos működés kidolgozása.
 A munkavégzéshez szükséges információ és tudás hasznosításának tudatossá tétele.
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Adott pont

Folyamatok
5.1. Mit tesz a szervezet a folyamatok meghatározása, tervezése, működtetése és fejlesztése
érdekében?
5.2 Milyen intézkedések biztosítják, a partnerközpontú szolgáltatások fejlesztését?
5.3. Mit tesz a szervezet a partnerkapcsolatok menedzselése és javítása érdekében?

Átlag

68
66
65
66,3

A folyamatszabályozáshoz kapcsolódó minőségcélok:
 A folyamatokban észlelt hibák okainak tudatos kezelése.
 A PDCA elv gyakorlati érvényesítése.
 Tájékoztató és panaszkezelő módszerek kidolgozása.
 A szélesebb körű innovációt akadályozó körülmények elemzése.
Az önértékelés részletes adatai a 7. sz. mellékletben találhatók
8,2. További feladatok
Külső kommunikáció
 Kommunikációs stratégia készítése
 Honlap fejlesztése
 Intenzív szereplés a helyi médiában
 Szórólapok készítése
 Kapcsolattartás elektronikus csatornákon (honlap, hírlevél, e-mail stb.)
 Önkéntesek bevonása
A használók körének bővítése
 Olvasásfejlesztési technikák alkalmazása
 Újabb olvasói csoportok megszólítása (fiatalok, aktív dolgozók, értelmiségiek, felsőoktatásban résztvevők stb.)
A belső terek korszerűsítése
 Hangulat, kényelem
 Feliratok
 Folyóirat olvasó
Állománnyal kapcsolatos ügyek
 CD/DVD állomány fejlesztése
 A nem forgó állomány népszerűsítése
 Raktározási problémák megoldása
Belső szervezeti ügyek
 Munkafeladatok elosztása
 Továbbképzések
 Pályázatfigyelés, pályázatírás
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