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I. BEVEZETÉS 

 

A 2009-ben létrejött Egyetemi Könyvtári Szolgálat működési rendjéről, formájáról mindeddig még 

nem készült felmérés. A hálózat működésének értékelése elengedhetetlen a minőségfejlesztési 

munkához, ezért szükséges a hálózatban dolgozó kollégák véleményének ismerete a szervezeti 

kultúráról. 

A kérdőívet 2016. május 19. és 27. között töltötték ki az Egyetemi Könyvtári Szolgálat hálózatában 

dolgozók. A felmérést a K21 Primer Kutatások Munkacsoportja az ELTE Rektori Kabinet 

Minőségügyi Irodájának segítségével bonyolította le, online módon, az UniPoll kérdőívező 

rendszerben. A kérdőív kitöltéséről, annak lehetőségéről mindenkit személyesen értesítettünk. 

A válaszadás önkéntes volt, minden válasz egyforma súllyal esik latba az összesítésben. Mivel nem 

volt kötelező minden kérdés megválaszolása, így előfordulhat, hogy a válaszadók száma 

kérdésenként eltér. A 142 válaszadásra jogosult dolgozó közül 99 fő (70%) kezdte el a kérdőív 

kitöltését, teljesen kitöltött kérdőívet 74 darabot (52%) rögzített a rendszer. 

 

 

 

 

 

 

1. oldalig; 9; 7%
2. oldalig; 6; 4%

3. oldalig; 10; 7%

Teljes kitöltés; 74; 
52%

Nem töltötte ki ; 
43; 30%

Kitöltöttség
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Kitöltöttség Fő Arány 

1. oldalig 9 6% 

2. oldalig 6 4% 

3. oldalig 10 7% 

Teljes kitöltés 74 52% 

Összesen 99 70% 

Nem töltötte ki  43 30% 

Kitöltésre jogosultak 142 100% 

1.  

2. A kitöltők jellemzői 

 

1. Kapcsolattartás a kollégákkal 

 

 

 

Hány kollégával tart rendszeres kapcsolatot 
a hálózatban? 

Fő Arány 

1-5 fő 49 49% 

6-10 fő 17 17% 

11-20 fő 13 13% 

20 főnél több 20 20% 

Összesen 99 100% 
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A kitöltők fele legalább 2-3 hálózati könyvtárral rendszeresen tartja a kapcsolatot. A kiterjedt 

kapcsolati rendszerrel rendelkezők közül, pedig legtöbben a 20 főnél nagyobb kapcsolati hálót 

jelölték be. Ez azt jelenti, hogy nem csak könyvtár és munkacsoport vezetői szinten van 

együttműködés a hálózaton belül. 

Feltételezhető, hogy nemcsak vezetőkkel, hanem a szolgáltatásokat közvetlenül végző kollégákkal 

is szoros a kapcsolat a hálózaton belül. Ez a tény fontos az információk áramlása, a problémakezelés 

és a segítségadás szempontjából, illetve az igénybe vett szolgáltatás (pl. könyvtárközi) gyorsaságára 

is hatással lehet.  

 

2. Általános elégedettség 

 

2.1. A hálózat működésével való elégedettség 

 

 

 

 

Összességében mennyire elégedett a 
hálózat működésével? 

Fő Arány 

1 egyáltalán nem 2 2% 

2 20 22% 

3 29 32% 

4 30 33% 

5 tökéletesen 9 10% 

Összesen 90 100% 

Átlag 3,27   
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A hálózat működését 1-től 5-ig értékelhették a kitöltők. Az első két értéket választókat tekintettük 

elégedetlennek: 24% (22 fő) tartozik közéjük. Ezzel szemben a 4-es, 5-ös értéket választók, vagyis 

az elégedettek aránya 43% (39 fő). A maradék 32% (29 fő) véleménye szerint vannak javításra 

szoruló területek. Az átlagérték 3.27.  

Az adatokat annak fényében elemezzük, hogy milyen mértékben látnak javítani valót a hálózat 

működését tekintve. Minden ilyen értékskálánál a válaszadók középre húznak, ezért számunkra a 

két szélsőérték érdekes. 

24% (22 fő) nagyfokú elégedetlensége arra mutat, hogy a hálózat hatékonyságát nagymértékben 

javítani kellene. Esetükben nemcsak a hatékonysággal, hanem a szervezeti keretekkel való 

elégedetlenség is felvetődhet.  

33% (30 fő)  szerint már csak kisebb változtatásokat kell eszközölni a hálózat hatékonyabb 

működése érdekében. 

10% (9 fő) azt mondja: Itten van a Kánaán, nem kell változtatni semmin. 

A kérdésre adott válaszok összképe azt mutatja, hogy a hálózat szervezeti és működési alapjait, 

formáját sikerült megteremteni az elmúlt években, de ennek bizonyos elemei javításra, fejlesztésre 

szorulnak. 

 

2.2. Tagkönyvtárak ajánlása munkát keresőknek 
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Nyugodt szívvel ajánlaná a hálózat 
tagkönyvtárait munkát kereső barátainak? 

Fő Arány 

1 egyáltalán nem 7 8% 

2 11 12% 

3 33 37% 

4 23 26% 

5 tökéletesen 16 18% 

Összesen 90 100% 

Átlag 3,33   

 

Az előző kérdéshez nagyon hasonló átlagértéket találunk itt is: a hálózattal való elégedettség 3,27, 

míg a munkahelyi ajánlás 3,33. 

Általában a működéssel elégedetlenek konzekvensen nem ajánlanák a hálózat tagkönyvtárait 

munkát kereső barátaiknak: A kitöltők 20%-a (18 fő) tartozik közéjük. 

Ha valaki módosított a hálózattal kapcsolatos álláspontján, akkor az fölfelé, pozitív irányba mozdult 

el az értékelő skálán, átlépett az inkább ajánlaná a hálózatot kategóriába. A hálózat működésében 

kevés javítani valót látók közül pedig 7 fő átlépett a tökéletesen ajánlók közé, így a feltétel nélkül 

ajánlók száma 16 főre emelkedett, ami a minta 18%-a. A kitöltők közül minden 5. nyugodt 

lelkiismerettel, feltételek nélkül ajánlaná a hálózat könyvtárait barátjának. 

 

3. A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések 
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CÉLOK

A hálózatban a célok mindenki számára 

világosak, mindenkinek fontosak. A 

dolgozók úgy érzik, részt vesznek 

megvalósításukban. 

9 35 44 53% 32 7 39 47% 83

IRÁNYÍTÁS

A hálózatra a „megosztott vezetés” 

jellemző, nem függ egy vagy két 

embertől, mindenki szabadon 

vállalkozik, mert látja, hogy a szervezet 

igényli ezt.

8 36 44 54% 28 10 38 46% 82

RÉSZVÉTEL A 

DÖNTÉSEK 

KIALAKÍTÁSÁBAN

A hálózat tagjai mindenkor közös 

megegyezésre törekszenek, az eltérő 

véleményeket értékelik és felhasználják, 

a döntéseket mindenki támogatja.

8 31 39 48% 36 7 43 52% 82

FELELŐSSÉG A 

DÖNTÉSEKÉRT

Ha problémák merülnek fel, a 

döntéshozók vállalják a felelősséget, 

elemzik a problémákat, hogy kiderítsék, 

hol hibáztak. Így a jövőben könnyebben 

oldják meg a nehézségeket.

12 27 39 48% 29 14 43 52% 82

INFORMÁLTSÁG A 

HÁLÓZATRÓL

A dolgozók pontosan informáltak a 

hálózat helyzetéről.
14 37 51 62% 25 6 31 38% 82

ÖNÁLLÓSÁG

A hálózatban a dolgozók maximális 

önállóságot élveznek, az ellenőrzés csak 

szükséges mértékű.

4 24 28 34% 38 16 54 66% 82

TERHELÉS
A hálózatban biztosítják a dolgozók 

egyenlő munkaterhelését.
24 33 57 70% 18 7 25 30% 82

SZERVEZETI 

PROBLÉMÁK 

KEZELÉSE

Ha problémák adódnak, a vezetés a 

cselekvés előtt a helyzetet gondosan 

megvizsgálja. Az alapvető problémákon 

akarnak javítani, nem a felszíni 

gondokról beszélnek.

9 37 46 56% 25 11 36 44% 82

ÉRDEKLŐDÉS A 

TAGKÖNYVTÁRAK 

IRÁNT

Majdnem mindenki érdeklődő, és 

szívesen tanul valamit a másik 

könyvtártól. Érdeklődnek mások 

problémái iránt is.

9 26 35 43% 34 13 47 57% 82

ÖTLETEK ÉS 

JAVASLATOK

Javításra sok ötlet és javaslat van, a 

vezetés bátorítja a javaslattevőket.
13 22 35 43% 36 11 47 57% 82

KREATIVITÁS

A hálózat rugalmas, új és jobb 

megoldásokra törekszik, tagjait 

fejlődésre és újszerű feladatok vállalására 

ösztönzik.

11 26 37 46% 31 13 44 54% 81

BIZALOM

A hálózat tagjai bíznak egymásban, 

becsülik és felhasználják az egymástól 

kapott információkat. Szabadon 

kinyilváníthatják negatív véleményeiket, 

hiszen megtorlástól nem kell félniük. 

Nem tartanak a bírálattól.

15 23 38 46% 35 9 44 54% 82

ÖSZTÖNZÉS

Az ösztönzésben a vezetők elsősorban a 

kiváló teljesítmények jutalmazását, nem 

pedig a hibák büntetését helyezik 

előtérbe. 

13 19 32 41% 34 13 47 59% 79

EMBERI 

MEGBECSÜLÉS

Ebben a hálózatban a dolgozók úgy 

érzik, hogy megbecsülik őket.
20 26 46 56% 24 12 36 44% 82

KOLLEGIALITÁS A 

HÁLÓZATBAN

A hálózatra jellemző a kollegiális 

szellem, a dolgozók segítik, támogatják 

egymást munkájukban.

3 21 24 29% 36 22 58 71% 82

A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések
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A hálózatra vonatkozó kérdéseknél az "egyáltalán nem értek egyet", "kevésbé értek egyet", illetve 

a "nagyrészt egyetértek", a "teljes mértékben egyetértek" válaszokat összevontuk. 

Az összevonás eredményeként azt reméljük, hogy a működés szempontjából allergikus, javítandó 

pontok, illetve a pozitív területek jobban beazonosíthatók lesznek.  

Az elégedetlenségi rangsor a következőképpen alakul:  

1. hálózaton belüli terhelés megítélése a legnegatívabb, ennél a kérdésnél a legmagasabb (24 fő) az 

"egyáltalán nem egyet értők" száma.  

Az elégedetlenek aránya ennél a kérdésnél a 70%-ot közelíti. Ez nem feltétlenül hálózati probléma, 

mert összemosódhatnak a lokális munkaszervezési gondokkal, ami ennél a kérdésnél nehezebben 

volt szétválasztható. 

2. informáltság a hálózatról: A válaszolók 63%-a ítéli meg negatívan ezt a területet. A listát vezető 

terheléshez képest azonban fontos, hogy a teljes elégedetlenség itt kisebb mértéket mutat. 

Az összevont válaszok alapján a 3. 4. helyen holtverseny van az emberi megbecsülés és a szervezeti 

problémák kezelése között. Az "egyáltalán nem ért egyet" válaszok magasabb száma miatt (20 fő) 

mégis az emberi megbecsülés kerül a 3. helyre. 

Ezeken a területeken kell intézkedési terv, aminek elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy a négy 

gyenge pont egymással összefügg. A terheléssel (1. hely) kapcsolatos aggodalmakban tükröződik a 

megbecsüléssel (3. hely) való elégedetlenség. Az informáltság (2. hely) (tulajdonképpen 

informálatlanság) összefüggésben áll a szervezeti problémák kezelésének (4. hely) megítélésével.  

 
Pozitív rangsor - erősségek 
 
1 Kollegialitás. A kitöltők között itt a legmagasabb a teljesen elégedettek száma (22 fő). 
Az oktatói és hallgatói elégedettségi kérdőívben megjelenő, a könyvtárosok segítőkészségére 

vonatkozó pozitív visszajelzés a kollegialitásban is megmutatkozik. 

A hálózat egész működését alapvetően befolyásolja a kollégák egymáshoz való viszonyulása. 

Ez a magas érték azt is jelzi, hogy a formális, az előírt hálózati utak mellett az informális csatornákat 

is működtetik egy-egy szakmai probléma megoldása érdekében, a gördülékeny működés érdekében 

2. Önállóság. Hosszú ideig a hálózat allergikus pontja volt a tagkönyvtárak önállósága, viszonya az 

Egyetemi Könyvtárral. Örvendetes tény, hogy a kollégák véleménye a kapcsolatról erőteljesen 

pozitív irányba változott. 

A kollégák majdnem 70%-a érzékeli a tagkönyvtárak önállóságát.  

3. Ösztönzés. Nem értjük miért tartják pozitívnak. Az ösztönzés megítélése ambivalens.  

4-5. Érdeklődés a tagkönyvtárak iránt, ötletek és javaslatok kezelése. Ez a két kérdés szoros összefüggést 

mutat a pozitív rangsor első két helyén álló területekkel, az ott megnyilvánuló erősségek 

visszahatnak ezekre is. A kollegialitás és az érdeklődés is kapcsolatokon, a sűrű kapcsolati hálókon 

keresztül érvényesül, amit az  első kérdésre adott válaszok mutatnak.  
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A negatív rangsort is figyelembe véve az informális csatornák és kapcsolatok jobban működnek, 

mint a hivatali út. Ez feltehetően vonatkozik a hírlevelekre, hivatali címekre érkező információkra 

is, vagyis a kötelező tájékozódási források negligálása. A kérdés megítélésénél figyelembe kell venni, 

hogy a kitöltők több, mint 40%-a nem tagja semmilyen munkabizottságnak, így csak hivatalos 

forrásokból (hírlevél, körlevél) informálódhatnának. Ez egy olyan probléma, amit nem feltétlenül 

intézkedési tervvel lehet megoldani. 

 

4. Munkacsoport tagság 

 

 

 

  

 

Tagja az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
bármelyik munkacsoportjának? 

Fő Arány 

Igen 33 45% 

Nem 31 42% 

Többnek is 10 14% 

Összesen 74 100% 

 

 

A válaszolók 42%-a (31 fő) nem tagja munkacsoportnak. A szervezet működése szempontjából a 

munkacsoportokban nem dolgozók ideális aránya 20 és 30% között kellene, hogy legyen. 

Igen; 33; 45%

Nem; 31; 42%

Többnek is; 
10; 13%

Tagja az Egyetemi Könyvtári Szolgálat bármelyik 
munkacsoportjának?
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Ez az arány valószínűleg összefügg a terheléssel, az azzal való elégedetlenséggel.  

A több munkacsoportban résztvevők száma alacsonyabb az előzetesen vártakhoz képest (egyrészt 

a könyvtárvezetők száma, másrészt a kisebb létszámú könyvtárak miatt). Ismételve az előzőekben 

tett megállapítást: törekedni kell a munkacsoportokban való részvétel egyenletesebbé, általánosabbá 

tételére. 

 

5. A munkacsoportokra vonatkozó kérdések 
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A munkacsoportokra vonatkozó kérdések
A KITÖLTŐ NEM TAGJA MUNKACSOPORTNAK

egyáltalán nem értek egyet kevésbé értek egyet nagyrészt egyetértek

teljes mértékben egyetértek nincs rálátásom
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HATÁSKÖR – FELELŐSSÉG A 

MUNKACSOPORTOKBAN
PROBLÉMAMEGOLDÁS

A MUNKACSOPORTOKBAN 

VÉGZETT FELADATOK 

MINŐSÉGE

ÉRTÉKELÉS
EGYÉNI VISELKEDÉSEK 

VISSZAJELZÉSE

A munkacsoportokban a dolgozók 

hatásköre és felelőssége egyértelműen 

meghatározott.

A legtöbb problémát helyben 

megoldják, csak azokat küldik 

tovább, amelyek a hálózati 

vezetés figyelmét kívánják.

A munkacsoportban dolgozók 

magas színvonalon végzik a 

feladatokat, figyelnek a 

minőségre, lelkesek és elégedettek 

a munka végeztével.

A munkacsoportban a 

dolgozók tudják, milyen 

szempontok szerint és milyen 

módon értékelik munkájukat.

A dolgozók törekednek 

visszajelzést kapni, visszajelzést 

kérnek másoktól, ezt azután saját 

hatékonyságuk fokozására 

használják fel.

egyáltalán nem értek egyet 2 1 2 4 7

kevésbé értek egyet 4 2 4 15 13

nagyrészt egyetértek 21 20 28 16 19

teljes mértékben egyetértek 22 29 17 9 11

nincs rálátásom 25 22 23 30 24

Összesen 74 74 74 74 74

A munkacsoportokra 

vonatkozó kérdések

HATÁSKÖR – FELELŐSSÉG A 

MUNKACSOPORTOKBAN
PROBLÉMAMEGOLDÁS

A MUNKACSOPORTOKBAN 

VÉGZETT FELADATOK 

MINŐSÉGE

ÉRTÉKELÉS
EGYÉNI VISELKEDÉSEK 

VISSZAJELZÉSE

A munkacsoportokban a dolgozók 

hatásköre és felelőssége egyértelműen 

meghatározott.

A legtöbb problémát helyben 

megoldják, csak azokat küldik 

tovább, amelyek a hálózati 

vezetés figyelmét kívánják.

A munkacsoportban dolgozók 

magas színvonalon végzik a 

feladatokat, figyelnek a 

minőségre, lelkesek és elégedettek 

a munka végeztével.

A munkacsoportban a 

dolgozók tudják, milyen 

szempontok szerint és milyen 

módon értékelik munkájukat.

A dolgozók törekednek 

visszajelzést kapni, visszajelzést 

kérnek másoktól, ezt azután saját 

hatékonyságuk fokozására 

használják fel.

egyáltalán nem értek egyet 1 0 0 1 1

kevésbé értek egyet 1 0 1 1 1

nagyrészt egyetértek 3 4 4 4 7

teljes mértékben egyetértek 3 6 4 2 3

nincs rálátásom 23 21 22 23 19

Összesen 31 31 31 31 31

A KITÖLTŐ NEM TAGJA 

MUNKACSOPORTNAK
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A munkacsoportokra vonatkozó kérdések
A KITÖLTŐ MUNKACSOPORT TAG

egyáltalán nem értek egyet kevésbé értek egyet nagyrészt egyetértek teljes mértékben egyetértek nincs rálátásom

HATÁSKÖR – FELELŐSSÉG A 

MUNKACSOPORTOKBAN
PROBLÉMAMEGOLDÁS

A MUNKACSOPORTOKBAN 

VÉGZETT FELADATOK 

MINŐSÉGE

ÉRTÉKELÉS
EGYÉNI VISELKEDÉSEK 

VISSZAJELZÉSE

A munkacsoportokban a dolgozók 

hatásköre és felelőssége egyértelműen 

meghatározott.

A legtöbb problémát helyben 

megoldják, csak azokat küldik 

tovább, amelyek a hálózati 

vezetés figyelmét kívánják.

A munkacsoportban dolgozók 

magas színvonalon végzik a 

feladatokat, figyelnek a 

minőségre, lelkesek és elégedettek 

a munka végeztével.

A munkacsoportban a 

dolgozók tudják, milyen 

szempontok szerint és milyen 

módon értékelik munkájukat.

A dolgozók törekednek 

visszajelzést kapni, visszajelzést 

kérnek másoktól, ezt azután saját 

hatékonyságuk fokozására 

használják fel.

egyáltalán nem értek egyet 1 1 2 3 5

kevésbé értek egyet 3 1 2 9 9

nagyrészt egyetértek 12 11 17 8 7

teljes mértékben egyetértek 15 19 11 7 8

nincs rálátásom 2 1 1 6 4

Összesen 33 33 33 33 33

A KITÖLTŐ 

MUNKACSOPORT TAG
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A munkacsoportokról való kép, visszajelzés pozitív. A hálózat egészének pozitív megítélése valószínűleg 

a munkacsoportok jó működésének köszönhető. 

A hálózat egészének pozitív megítélése (1. kérdés?) nagy mértékben a munkacsoportokkal való 

elégedettség következménye lehet. 

A munkacsoportoknak köszönhetően a hálózat szervezeti és működési alapjai megfelelőek. 

Ezt a működési formát meg kell tartani, a könyvtárvezetőknek maximális támogatást kell nyújtaniuk 

ezeknek az egységeknek; hálózati szinten törekedni kell arra, hogy a munkacsoportokba minden 

könyvtár képviseltesse magát. 

Problémaként ezen a területen is az értékelés és a visszajelzés hiánya jelentkezik. Úgy tűnik, hogy a 

hálózat egészére jellemző az értékelés - teljesítmény - elismerés nem kellő mértéke. 

Az intézkedési tervnél figyelembe kell venni, hogy ez egy komplex probléma, amiben szintek és 

helyszínek keverednek, mosódnak össze: 

• A könyvtár és a könyvtárosok megbecsülése az egyetemen és az adott karon. 

• A könyvtárosok teljesítményének elismerése hálózaton belül és az adott könyvtárban. 

• Hálózati tagkönyvtárak közötti eltérések.  

Az önértékelés egyik kötelező eleme a dolgozói elégedettség, a teljesítménymérés és a kompetencia 

felmérés. Ezek kidolgozásánál érdemes figyelembe venni ezen felmérés adatait. 

 

6. Egyéb észrevételek, vélemények 

 

1. Szakmai és emberi tekintetben is nagyon sokat javult az utóbbi években, végre kezd kialakulni a 

közös szemléletmód, és hogy egymásra utalt partnerek vagyunk. Még szorosabbra kellene fűzni a 

kapcsolatot a könyvtárak között, akár a munkafolyamatok optimalizálásával is. 

2. A kérdőívet csak a BTK-ra és az EK-ra vonatkoztatva töltöttük ki, mert a többi Kar viszonyait nem 

ismerjük. 

3. Jelenleg nem működőképes a hálózat, önálló kiskirályságok halmaza. 

4. Üdvös lenne többfajta képzést indítani, sűrűbb rendszerességgel. 

5. Az két külön kérdést érdemelne, hogy van sok javaslat - és hogy a vezetés bátorítja-e. 

 
 
7. Javaslatok az Intézkedési tervhez  
 

1. Munkacsoportok megerősítése:  

a. Lehetőleg minden tagkönyvtár delegáljon tagokat  

b. Ez a terhelést is egyenletesebbé tenné  
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2. Elismerés – teljesítmény: 

a. Könyvtárak, könyvtárosok egyetemi szintű elismertetése 

b. Hálózati elismerés, díj alapítása  

c. Hírlevélben az egyéni teljesítmények kiemelése, az apró, személyes sikerek megbecsülése 

 

3. Helyi szinten a hírlevelek, hivatalos tájékozódási források használatának népszerűsítése 

a. Értekezleten tájékoztatás a friss hálózati kiadványokról, hírlevelekről 

b. A munkacsoportok megbeszéléséről a résztvevők beszámolója az értekezleten  

c. EKSZ rendezvényeken minél nagyobb létszámban való részvétel 

 


