
Szervezeti kultúra (vezetői) kérdőív szöveges értékelése 
 

A vezetői munka feltételei, megítélése: 

 

A válaszolók 83 %- nak életkora 51 év feletti és a válaszadók 27 %-a 21 évnél régebben 

dolgozik az ELTE valamelyik könyvtárában.  

1. 3. kérdés 

Felvetődnek kérdések: Van-e tudatos utánpótlás nevelés és itt elsősorban a vezetői készségek 

fejlesztésére gondoltunk → a képzések szervezésénél ezt biztosan figyelembe kell venni. 

 

A vezetők 90 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik és mintegy ¾ részük végzettsége 

szakirányú. Ez  optimálisnak tekinthető. 4. kérdés 

 

A válaszolók  90%-ának nagyon fontos, hogy mely könyvtárban dolgozik, ezért hangsúlyozni 

érdemes, hogy a saját könyvtára fejlesztése érdekében a minőségfejlesztés,  az innovációs 

készségek,  és a változás menedzsment  kérdéseire érdemes odafigyelnie és támogatnia.  

6. kérdés  

A válaszadók 2/3 része abszolút nyitottságot árul el. Az új szolgáltatások bevezetésének és 

fejlesztésének a legfőbb akadályát a tárgyi és a személyi feltételek hiányában látják. Ez  olyan 

feladatokat ró az EKSZ-ra, hogy meg kell vizsgálni, mi az amit belső forrásból fejleszteni 

lehet : pl. innovációs és kommunikációs csatornák kialakítása, könyvtári fórumok, internetes 

felületen, ötletek gyűjtése, bemutatása, közös hasznosítás. 11. kérdés 

 

Kérdéseket vet fel az is, hogy a könyvtárakat érintő kérdésekben a döntéshozatalba milyen 

mértékbe vonják be a vezetőket. Jellemzően a kari könyvtáraknál ez működik, de az EK-ban 

csak probléma esetén, a BTK-n pedig minden variáció előfordul.  13. kérdés 

 

Ez összefüggésben állhat azzal is, hogy elegendő információ áll-e rendelkezésre ahhoz, hogy  

vezetői feladatát felelősen el tudja-e látni? Ennél a kérdésnél a válaszadók, mintegy 2/3 része 

jelezte, hogy nem kap meg minden szükséges információt. Többet szeretne tudni, az 

intézményük általános terveiről, gazdasági helyzetéről, a fenntartó elvárásairól és a használók 

és a partnerek véleményéről. Ezek a karokon kerültek előtérbe, az EK-nál több információt 

várnak a gazdasági helyzetről és az intézmény általános terveiről. 24. kérdés 

 

Szakmai ismeretét szinte mindenki gyarapítaná.  Preferált képzési területek:  

A kari könyvtáraknál elsősorban a nyelv és minőségbiztosítás az EK-nál a nyelv és 

könyvtárszakmai ismeretek, a BTK-n a nyelv és az informatikai ismeretek  a legfontosabbak.  

Ugyanezek a preferált területek,  könyvtáros kollégák körében is. Ezeket szintén érdemes lesz 

figyelembe venni a képzések kialakításánál. 14.15.16. kérdés 

 

A munka jellegét tekintve a legfontosabbnak a kollégákkal való együttműködést, a jó 

szervezőkészséget és a kommunikációs készséget tartják. Ezek lényeges alapinformációk az 

értékelési rendszer kidolgozásánál, és mindenképpen vizsgálni kell, hogy mennyire esik 

egybe a K21 által majd megfogalmazásra kerülő vezetői elvárásokkal.  7. kérdés + diagram 

 

A vezetők a munkavégzés fő ösztönzését látják abban, hogy jó csapatban dolgozhatnak, 

képességeiknek megfelelően és a véleményüket is figyelembe veszik. A motivációs rendszer 

kidolgozásánál ezeket a szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni. 8. kérdés + 

diagram 



Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a válaszadók között többségben voltak 

azok akik fenntartásokkal illetve feltételesen voltak motiváltak. 

Az egyéb válaszokból is az derül ki, hogy ezzel árnyaltabban érdemes foglakozni, mert a 

csapatban való munkavégzés mellett a tanulmányutak, a kutatónap, a nagyobb önállóság  stb. 

is fontos motivációs erő lehet. 9-10. kérdés 

 

Szintén a motiváció szempontjából fontos, hogy tanulni elsősorban tudásvágyból és csak 

másodsorban több fizetésért szeretnének.  

Izgalmas lenne azt is kideríteni, hogy a vezetők javaslatai miért csak részben valósultak meg. 

12. kérdés  

 

A vezetői munka értékelése:  

 

A vezetők úgy érzik, hogy munkájukat a kollégáik és a közvetlen vezetőjük is elismerik.  

( Ez jellemző minden egységre.)17. kérdés összehasonlítva a dolgozói 22. 

 

Legfontosabb szempontnak tartják a munkavégzés tekintetében a munkavégzés minőségét, 

szakszerűségét és a normális munkatársi és emberi kapcsolatok kiépítését, ezen kívül még a 

használok elvárásainak való megfelelést. Az EK-ban ezeken kívül még fontos igény a 

változások kellő előkészítése és ennek kommunikálása.  Ezen értékek a könyvtáros kollégák  

munkájának értékelésének is fontos szempontjai:  a munkavégzés minősége,  kreativitás, 

eredményesség, munkához való hozzáállás. ( Összevetni és grafikonon bemutatni a  

könyvtárosok által felvázolt vezetői értékelés szempontjait,  az általuk szükséges értékelési  

szempontokkal.) DIAGRAM 

 

A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással, ezek általában aktualizáltak.27-28. kérdés  

 

 Munkájukat leginkább szóban értékelik, sajnos az nem derül ki a felmérésből, hogy mennyire 

rendszeresen, vagy rendszertelenül, de a karokon  és az EK-nál is előfordul, hogy egyáltalán 

nincs értékelés. 31. kérdés 

A vezetői válaszok érdekes módon felhívják arra is a figyelmet,  hogyan értelmezhető az, 

hogy  mintegy 8 vezető esetében,  a szabályok és a normák nem egyértelműek. Mi van akkor 

a munkaköri leírásokkal és az SZMSZ -kel, ezeknél az intézményeknél, mi alapján végzik 

munkájukat és mi alapján értékelik őket. 29. kérdés 

 

Fontos szempont az is, hogy minden vezető a teljesítmény szerinti anyagi elismerést tartja 

elfogadhatónak, de jellemzően szóbeli elismerést kapnak felettesüktől. Érdemes lenne ezt is 

tovább vizsgálni, hogy mi lehet az oka, esetleg érdekes lehet, hogy tudjuk-e az intézményi 

elvárásokat ezzel kapcsolatosan. 37. kérdés , 36. kérdés 

A válaszadók nagy része jónak tartaná egy egységes értékelési rendszer kidolgozását. 

 39. kérdés 

Az önértékelés  területén azonban vannak még újra megfogalmazandó kérdések. Mi az 

önértékelés, hogyan alkalmazható.  

A vezetők alapvetően úgy érzik, hogy jól együtt tudnak dolgozni kollégáikkal és ez 

kölcsönös, mert a beosztott kollégák válaszaiból is ez derül ki. 19. kérdés 

Ha a kollégák a munkájuk során hibát követnek el, a vezetők felhívják a kollégák figyelmét és 

segítenek kijavítani, egy részük elmondja a többi kollégának, hogy tanuljanak belőle, és a 

vezetők 1/3 részéről felelősségre vonásra is sor kerül.  

Ha a vezető hibázik a kollégák leginkább toleránsak vezetőjükkel és felsorakoznak mögé, 

vagy figyelmeztetik, és segítenek megoldani a problémát. 20-21. kérdés 



A szervezeti tulajdonságok és viselkedési formák vizsgálatánál az derül ki, hogy legnagyobb 

problémát a kollégák munkához való hozzáállása, a nem arányosan elosztott munka, valamit a 

munkafegyelem be nem tartása okozhat. Ezen problémák jelenléte vezetői hibára  utalhat. 

A teljesítményértékelési rendszer kidolgozásánál ezekre a kérdésekre biztosan vissza kell 

térni. 22. kérdés 

 

A vezetés  és a beosztott kollégák jellemzően  bizalommal, és segítőkészen fordulnak egymás 

problémái felé, de egyharmad részük egyedül oldja meg problémáit. 23. kérdés 

 

A kari könyvtárvezetők ismerik az ELTE könyvtári hálózat minőségbiztosítási törekvéseit, a 

BTK-n és az EK-ban vannak akik csak részben vagy egyáltalán. 45. kérdés. 

 

A vezetők többsége azonosulni tudna az esetleges szervezeti változásokkal, ha az alapos 

elemzés és közös döntés eredményeként születik, és a munkakörükkel kapcsolatos 

változásokat is pozitívként élik meg. 46. kérdés 

 

Az ELTE könyvtári hálózat jövőjét mérsékelten látják optimistán. 48. kérdés 

 

Az ELTE hálózati könyvtárak közötti partnerkapcsolatról megoszlanak a vélemények,  

90%-uk jónak illetve közepesnek értékelik, 10%-uk rossznak, de kiválónak senki.  

A kommunikáció javítását a vezetők a személyi kapcsolatok építésén, jól működő 

infrastrukturális háttér megteremtésével, több közösségi fórum szervezésével, szakmai 

konzultációkban látják.  

A rossz kommunikáció okaként a személyes kapcsolatok hiányát, a nem megfelelő 

hangnemet, és ha csak mindenki a saját problémáját tartja fontosnak a többiekkel szemben.  

49-51. kérdés 

Javaslatok:  

- A képzéseknél a vezetői és  kommunikációs tréningek megszervezését javasoljuk, 

ezen kívül a nyelvi, minőségbiztosítási és informatikai továbbképzések  előtérbe 

helyezését, és figyelmet kell fordítani az utánpótlás nevelésre is.  

- Azt új szolgáltatások és egyéb újítások bevezetéséhez meg kell keresni a belső és 

külső forrásokat. 

 

 

 

 

 

 

 


