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Bevezetés 

A „szervezeti kultúra”, mint olyan lényegében egyfajta szociális összetartó erő, látható és 

láthatatlan elemekkel. Az ezekből az elemekből (alapvető szociális értékeink, szervezetben 

elfoglalt helyünk stb.) felépített erős szervezeti kultúra alakítja az intézmény, szervezet 

munkatársainak identitását és környezettudatát. Mely pozitív hatásként elősegítheti a célokkal 

való azonosulást, valamint a stabilitást és biztonságérzetet. A szervezet kultúráját ugyan úgy, 

mint általánosságban a kultúrát: a múltban történteknek- azaz a múlt történelmének-, 

a jelen cselekedeteink és hozzáállásaink, valamint a jövőnkről alkotott elképzeléseink 

összességének tekinthetjük, 

 

A Minőségügyi Kézikönyvben előírtak szerint az Egyetemi Könyvtár és Levéltár szervezeti 

kultúrájára vonatkozó felmérést 2 évente el kell végezni. Ennek eleget téve készült el a 2020-

as felmérés is, melynek központi kérdése a kollegialitás és együttműködés a kari könyvtárakkal 

– még ebben a speciális időszakban is -, valamint a perszonális elégedettség és a csoportos 

projektmunkára való hajlam vizsgálata. 

A kutatás fő célja egy tudatos szervezeti kultúra kialakítása, ahol minőségi munkavégzés folyik 

az adott lehetőségek hatékony kihasználásával, a kari könyvtárak dolgozói 100%-os 

bevonásával, tekintettel a jelen a pandémiás helyzetre. 

A kutatásra felhasznált kérdőív öt fontos témára lett osztva, melyre a kollégák egy ötfokú skálán 

válaszolhattak a személyes meglátásaiknak megfelelő számot-fokozatot megjelölve. A 25-ből 

23 kolléga töltötte ki a tesztet.  

 

 
 

„A LEGJOBB DÖNTÉSEK SZÍVBŐL JÖNNEK” 
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1. Kapcsolattartás a kollégákkal (bele értve a kari könyvtárakat is) 

 

Elég pozitív válaszokat kaptunk arra kérdésre, hogy mennyire jól működik a különböző 

kommunikáció a kollégák között. A szűrés alapján nagyobb mértékben pozitív értékelés 

született, tehát jól működik a kapcsolattartás minden irányból, beleértve a kari könyvtárak 

dolgozóit is. Hiszen a 23 válaszadóból 15-en válaszolták, hogy igen jó mértékben (4-es) napi 

szinten a kollégák majdnem 50%-kal tartják valamilyen kommunikációs csatornán a 

kapcsolatot. 6-an válaszolták, hogy teljesen jó mértékben (5-ös) 30%-százalékával 

kommunikálnak rendszeresen, csak kisebb elhanyagolható 17%-ban vannak, akik kizárólag a 

közvetlen munkatársakkal kapcsolattartók, kommunikatívak.  

 

 
1. ábra Kapcsolattartás a kollégákkal 

Ebből a szűrésből, mint a fenti diagrammon is látható azt a következtetés vonhatjuk le, hogy 

könyvtárunk dolgozói, átlagban jó kommunikációval rendelkező egységet alkotnak. Persze van 

még mit javítani, mert többen lettünk és több feladat is hárul mindenkire ám alapvetően jó a 

kapcsolattartás, akár a munkahelyen kívül is szabadidőjükben is sokan baráti kapcsolatokat 

ápolnak. 

2. Általános elégedettség 

Itt két témában is megkérdeztük a 23 résztvevőt.  

Az összességében mennyire elégedett az EKL hálózat működésével kérdésre látható az alábbi 

ábrán, hogy a 23 válaszolóból több mint az 50% (65,2%) az egytől ötig skálán a 4-es nagyon jó 

pontszámot adta, 26% -a 5-ös maximum pontot, hogy teljes mértékben elégedett a hálózat 

működésével. A dolgozók csak 8,7%-a adott közepes értékelés, ám nullás vagy negatív 

vélemény a megkérdezettektől nem érkezett.  
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A válaszadók nagy aránya tehát úgy gondolja, hogy az Egyetemi Könyvtár és Levéltár hálózat 

működésével összességében elégedett. 

5. ábra Általános elégedettség az EKL hálózat működésével összességében 

Nyugodt szívvel ajánlaná a hálózat könyvtárait munkát kereső barátainak kérdésre a 23 

megkérdezett szinte majdnem teljesen hasonló válaszokat adott, mint az előző a hálózati 

működés elégedettségi kérdésre.  

 

 

6. ábra Általános elégedettség az EKL hálózat működésével nyugodt szívvel ajánlaná… 

Tehát mint a fenti diagrammokon is látszik a dolgozók többsége elégedett és ismeri az EKL 

céljait, innovációit, munkafolyamatait, s ezekben a munkafolyamatokban, valamint a probléma 

megoldásokban, s annak megvalósításában szívesen részt vesz. Ennek fényében az az Egyetemi 

Könyvtár és Levéltárat szívesen ajánlanák leendő munkakereső fiataloknak, vagy csak 

szakmailag megújulni vágyóknak. 
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3. A könyvtári hálózat működése 

Ez a 3. kérdéskör szorosan összekapcsolódik a 2. pontban megnevezett elégedettségi 

felméréssel. De ezt a kérdéskört, hogy áttekinthetőbb legyen 6 részre osztottuk: CÉLOK, 

INNOVÁCIÓ, MUNKAFOLYAMATOK, TELJESÍTMÉNY, PROBLÉMAMEGOLDÁS, 

ÁLTALÁNOS. 

CÉLOK 

A hálózat működésében a kollégák többsége tisztában van az EKL céljaival, és egyetért a 

könyvtár terveivel és szerintük az esetek többségében az Ő véleményük is fontos a tervek 

elkészítésekor a célok megvalósításához.  

Csak kevés, szinte egy százalék az, aki csak részben nem ért egyet, de olyan válaszadó, aki 

egyáltalán nem ért egyet nem volt. 

 

7. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések - CÉLOK 

INNOVÁCIÓ 

A hálózat működésében a válaszolók nagy többsége úgy érzi, hogy lehetősége van az új ötletek, 

megoldások előadására, az új utak és lehetőségek megtalálását támogatja az EKL vezetése, és 

közvetlen felettese gondot fordít szakmai fejlődésére. Mint az a lenti diagrammokon látszik, 

még itt is vannak olyan dolgozók, aki nem érzik, hogy megfelelő lehetőséget kap vagy adhat az 

új utak és lehetőségek irányába, de összességében pozitíven értékelhető a válaszadók 

véleménye. 
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8. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések – INNOVÁCIÓ 

MUNKAFOLYAMATOK 

A 23 válaszadó a munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésre, hogy a munkához minden lehető 

információt ideében megkap és pontosan áttekinthetők a munkafolyamatok stb., mint az az 

alábbi a diagrammon is látható, erősen a pozitívba hajló válaszokat adott a nagy többség. A 

legtöbben úgy érzik, pontosan lehet tudni, vagy az esetek nagy részében lehet tudni, hogy kihez 

fordulhatnak a problémák megoldása érdekében, és hogy a munkatársak maximálisan, de 

inkább java részt együttműködnek a kitűzött célok elérése érdekében, s teljesen átláthatók a 

munkafolyamatok. Csak egy válaszadó gondolta úgy, hogy nem, vagy csak részben talál 

együttműködő partnert a kollégák között, s szerintük csak részben áttekinthetők a különböző 

munkafolyamatok. 
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9. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések – MUNKAFOLYAMATOK 

TELJESÍTMÉNY 

Az alábbi teljesítményekkel kapcsolatos diagrammon már az látható, hogy eléggé megoszlanak 

a vélemények abban a kérdésben is, hogy a bérezés akár a plusz juttatásokkal együtt a 

teljesítménnyel arányos, vagy, hogy az előmenetel az a teljesítmény függvénye. Itt látható, hogy 

már növekvő tendenciát mutat sajnos a nem, nem értek egyet, vagy csak részben értek egyet 

válaszadók száma. Viszont a problémák felvetésére a 23 válaszadó szerint van lehetőség, s talán 

a remény is megmarad, hogy ez megoldásra is kerül. 

 

10. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések – TELJESÍTMÉNY 
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11. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések – PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 

ÁLTALÁNOS 

 

 

12. ábra A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdések – ÁLTALÁNOS 

A könyvtári hálózat működését áttekintő kérdéskörben tulajdonképpen a dolgozók 

elégedettségét és általános mentális kiegyensúlyozottságát vizsgálta, ahol szinte mindenkitől 

pozitív válaszokat kaptunk arra, hogy mennyire szeretnek itt ezen a munkahelyen dolgozni és 

a kollégákkal együtt lenni, s hogy egyáltalán szívesen ajánlanák-e az EKL szolgáltatásait, 

valamint a lehetőséget, hogy esetleg itt dolgozzanak, ismerőseiknek, barátaiknak. 

Ahogy a szűrésből kiderül teljesen nemleges választ egy résztvevő sem adott a 23-ból. 

4. Munkacsoportok 

Amint az alábbi ábrán is látható, hogy a megkérdezettek majdnem 73%-a önként vagy 

felkérésre valamilyen munkacsoport vagy projekt-munkacsoport tagja.  Majdnem 5% még nem, 

de már jelezte, hogy szívesen részt venne ilyen típusú munkákban. Sajnos nem 

elhanyagolhatóan kevés az a majdnem 22%, akit nem kértek fel, vagy esetleg nem is tud ilyen 

lehetőségekről. Hiszen, ha ezt nézzük, akkor a felmérés előző kérdései szorosan összefüggenek 

ezzel a témával.  
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13. ábra Munkacsoportokra vonatkozó kérdések 

De talán elemezzük ki a munkacsoportokra vonatkozó kérdéseket kicsit jobban. A 

megkérdezettek közül, „a nincs egyáltalán rálátásom” azt összesen 4-5 résztvevő válaszolta, 

teljes nemleges választ 1-2 fő adott a 23-ból. De a többi dolgozó maximálisan egyetértett a 

munkacsoportok közös felelősségével, valamint, hogy a problémákat azonnal helyben 

orvosolják, valamint, hogy a munkacsoportokban dolgozók értik a munkájukat, amit a saját 

tudásuknak megfelelően magas színvonalon végzik és arra törekednek, hogy másoktól 

megfelelő visszajelzéseket kapjanak. 

Összesítve a kollektíva jól működik, de ahhoz, hogy a többi pár ember is rálátással legyen az 

ilyen munkacsoportos projektekre, talán azoknak a kollégáknak, akik nem közvetlen egymással 

dolgoznak, kicsit jobban kéne nyitni egymás és a kollektíva felé.  

 

 
14. ábra Projektcsoport – munkacsoport 
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5. Javaslatok az intézkedési tervhez, észrevételek, vélemények a jövőbeni 

fejlődés érdekében 

A javaslatoknál elég sok kolléga írta, hogy szeretnének többen és több továbbképzésen és 

szakmai megbeszélésen részt venni. Ehhez, talán ez a nem várt pandémia helyzet pozitívan is 

hozzájárulhat. Hiszen az online világban sokkal többen részt vehetünk bárhol is tartott és 

bármely időben kihirdetett megbeszélésen, szakmai előadáson, eseményen.  

 

„A személyes találkozások hiánya miatt esetleg elmaradt verbális kommunikációk is 

gyakoribbak lehetnének az online térben.” 

  

„Sajnos a jelenlegi helyzetben hiányoznak a kötetlen „csapatépítő” programok a dolgozóknak, 

de törekednének rá, ha vége a „bezártságnak”, akkor több ilyen megmozdulást kellene 

szervezni.” 

 

„Az egyéni hozzáálláson múlik sok minden – hogy az ember ne csak önmagát nézze, hanem 

mindenkit, mert ha mindenkinek jó neki is jó.”  

„Sokat javult az együttműködés a kollégákkal, beleértve a kari könyvtárakban dolgozókat is. A 

kari könyvtárak munkatársai szorosabban tudnak együtt dolgozni a központi könyvtár 

dolgozóival, mivel több már a kommunikációs csatorna.” 

 

„Kancellár úr meghívása a könyvtárba minden év elején, ahol közösen beszámolunk a könyvtár 

előző évi teljesítményéről, (diagramok, adatok, ötletesen bemutatva a munkánkat) megvitatjuk 

a következő évi munkatervet közös együtt gondolkodás.” 

 

„A projektmunka, kiscsoportos munka véleményem szerint egy nagyon hatékony formája a 

közös munkának” 

 

„Fejlődtünk már sokat, fejlődünk tovább!” 
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Összegzés 

Összességében pozitívan értékelhetjük a kérdőívet, egyrészt, mert szinte minden kolléga 

fontosnak tartotta a teszt kitöltését, más részről a végeredményből az szűrhető le, hogy az EKL 

dolgozói egymással kedvesek, segítőkészek, együttműködők, a könyvtár családbarát 

munkahely, ahol jól működik a kollektíva minden területen.  

A könyvtár hálózati működését ismerik, a minőségi szolgáltatásnyújtást szem elött tartják, a 

munkacsoportos feladatokat és a közös megbeszéléseket online is szívesen fogadják.  

Amiben még fejlődni lehetne, hogy minél több kolléga vegyen és vehessen részt 

továbbképzéseken, akár az online teret kihasználva.   

A munkáltatónak kicsit jobban kéne törekedni arra, hogy a munkatársak érezzék, hogy a 

szervezet biztonságot, stabilitást nyújt, ahol mindenki megállja a helyét. 

A hálózat egyes könyvtárain belül a munkakapcsolat egyértelműen javuló tendenciát mutat, de 

az egyes (kari)könyvtárak között szükséges lenne a szorosabb együttműködés, a közös 

projektekben való részvétel fejlesztése. De nem csak a központi könyvtárnak kéne egyoldalúan 

nyitni, hanem a kari könyvtáraknak is kicsit extrovertáltabban, nem félve, az új csoportos 

projektekben részt venni. 

Valamint az új feladatok, új szolgáltatások alapos átgondolás után kerüljenek bevezetésre, a 

szervezet kapacitásának figyelembevételével. 

Végezetül: 

Összességében a kialakult teamek jól tudnak együttműködni, jellemző a közös feladatmegoldás 

és összetartó a csapat! 


