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Bevezetés

A közösségi jól-lét az egyének és közösségeik által 
azonosított olyan társadalmi, gazdasági, környezeti, 
kulturális és politikai feltételeknek a kombinációja, 
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mind az 
egyének, mind pedig a közösségek virágozzanak és 
teljesítsék a bennük rejlő potenciált. Amikor a kö-
zösség egészére tekintünk, három olyan tulajdonsá-

got látunk, amelyek nagy szerepet játszanak annak 
jól-létében: a kapcsolatok rendszerét, az élhetőséget 
és a méltányosságot.

A  f kapcsolatok mindazok a közösségi, társadal-
mi hálózatok, amelyek támogatást nyújtanak az 
egyénnek. Megteremtik a bizalom és a harmo-
nikus együttélés lehetőségét, s biztosítják a civil 
részvételt, illetve az egyén részvételét a közösség 
életében és a demokráciában.

A könyvtár szerepe és lehetôségei  
a közösségi jól-létben*

KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes

* Az írás a szerző 2018. július 5-én, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen elhangzott előadása 
alapján készült.

A szerző a tanulmány bevezetőjében ismerteti a címben is használt kifejezés, a „kö-
zösségi jóllét” (community well-being) fogalmát, és bemutatja annak legfontosabb 
összetevőit. A cikkben később előkerül még egy szakszó, a „közösségvezérelt” intéz-
mény-működtetés is. A Cselekvő közösségek projekt ideáit, terminológiáját ismerő 
olvasó joggal érezheti úgy, hogy hasonlóság fedezhető fel a cikk mondanivalója és 
a projekt célkitűzései között – mégis más a használt szakkifejezések tára. Azért is 
döntöttünk e tanulmány különszámunkban történő megjelentetése mellett, mert úgy 
gondoljuk, jól reprezentálja azt a tényt, hogy a szakma már foglalkozik a projektünk-
ben részletesen kidolgozott „közösségi alapú működés” elméletével és gyakorlatával, 
és még ha más irányból is közelíti meg azt, sok esetben hasonló eredményre jutunk 
ennek fontossága és módszertana kapcsán. 

(Giczi András szakmai vezető, OSZK) 
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Élhető közösségek, terek, infrastruktúra.  f Az élet-
képes és élhető közösség megteremtéséhez az inf-
rastruktúra, a lakhatási körülmények, a közleke-
dés rendszere, az oktatás, a közterek és parkok, a 
kikapcsolódási lehetőségek, a humán szolgáltatá-
sok, a közbiztonság, valamint a kultúrához és a 
művészetekhez való hozzáférés – ennek részeként 
a könyvtárak – összessége járul hozzá. 
Méltányos közösségek f . A méltányos közösséget a 
sokféleség, a társadalmi igazságosság és az egyéni 
felhatalmazás értékei támogatják, vagyis a sokszí-
nűség, az egyenlőség, az igazságosság, az alapvető 
igények teljesülése (például az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés, a lak-
hatás, a személyes biztonság), illetve az egyenlő 
esély az oktatáshoz és az egyéni lehetőségek ki-
elégítéséhez.

A közösségi jól-lét lényeges aspektusa, amely az 
egyéni jólétet is érinti, az infrastruktúra, azaz: a kö-
zösség (és benne az egyén) szükségleteinek megfe-
lelő fizikai terek és szolgáltatások elérhetősége. A 
megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások segíthetik 
a társadalmi hálózatok kiépítését: a közösségek, kö-
zösségi hálózatok fejlesztését; a közösségi részvételt 
és a közösségi (civil) szerepvállalást; a jól kialakí-
tott közösségi terek pedig hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy egy közösség tagjai kölcsönhatásba lépjenek 
egymással. 

A közösség szükségleteinek megfelelô fizikai te-
rek kialakítása
A 21. századi közkönyvtárak esetében a siker kulcsa 
a közösségi kifejezésben keresendő. Napjaink mul-
tifunkcionális közkönyvtárai a szolgált helyi közös-
ség szükségleteire, igényeire és elvárásaira reagáló, 
működésüket, szolgáltatásaikat és tereiket is a közös-
séggel együtt, annak bevonásával, illetve igényei és 
szükségletei mentén alakító intézmények. 
A könyvtárak ma olyan semleges helyek, ahol az em-
berek intellektuális interakciót, az információcsere 
lehetőségét, illetve közösségi élményt és társadalmi 
kapcsolatokat keresnek, s a könyvtárat egyfajta me-
nedékhelynek tekintik. 
A közkönyvtárak 

az alkotás helyeként az emberek kreativitását és az  –
innovációt ösztönzik speciális eszközökkel, prog-
ramokkal, foglalkozásokkal;
az inspiráció helyeként az eszközök, a programok,  –
a dizájn és tájékoztató elemek, illetve ezek lehető 

legszélesebb körű és kombinációjú kínálatával to-
vábbgondolásra, alkotásra ösztönöznek;
a tanulás helyeként dedikált helyszínei a nem for- –
mális és informális tanulásnak, az e-learningnek, a 
projekttevékenységeknek, a csapatmunkának;
a találkozások helyeként pedig a különböző tár- –
sadalmi csoportok potenciális találkozóhelyeként 
funkcionálnak, ahol a kulcsszó a részvétel, a cél 
pedig a kapcsolatok építése és erősítése, a közös-
ségépítés és közösségformálás, valamint a társa-
dalmi kohézió erősítése.

Zachary P. Neel szociológus (Michigan Egyetem) 
szerint a közkönyvtárak is közterek, azaz olyan he-
lyek, amelyek nyitottak és elérhetőek a társadalom 
minden tagja számára. Köztérként a közkönyvtárak 
alapvető egyéni és közösségi igényeket elégítenek ki, 
s lehetővé teszik az egyén részvételét a közéletben, 
a közösség életében. A közkönyvtár – jó köztérként 
– érzékeny, mert használói igényeire válaszol, de-
mokratikus, mert minden ember számára elérhető és 
jelentéssel teli, mert az emberek, a használók kap-
csolatot tudnak vele kialakítani. 
De hogyan lehet a könyvtárakat igazi köztérré, a kö-
zösség számára hasznos hellyé alakítani? Ennek le-
het egyik eszköze a placemaking, amelyet magyarra 
közös téralkotásnak, térhasznosításnak, közösségi tér 
alakításnak fordíthatunk.
A placemaking kialakulása William Whyte amerikai 
urbanista munkássága nyomán indult el. Whyte az 
1970-es években azt vizsgálta New Yorkban, hogy 
mitől jó egy köztér, s hogyan lehet jól működő, az 
emberek által szívesen használt köztereket létrehoz-
ni. Whyte azt találta, hogy az embereket elsősorban a 
többiek jelenléte vonzza egy köztérre, illetve az olyan 
tényezők, mint az ülőhelyek száma, a napfény és az 
árnyék, a megérinthető víz, az étel és a jó megköze-
líthetőség. A sikeres közterek jellemzői szerinte 

a 2–3 fős csoportok magas aránya;  –
a jelenlévő nők magas száma (biztonság, kénye- –
lem, tisztaság); 
a sokféle korcsoport jelenléte a nap különböző idő- –
szakaszaiban vagy éppen azonos időben; 
a sokféle tevékenység végzésének lehetősége; va- –
lamint 
a szeretet-megnyilvánulások nagy száma (ölelések,  –
puszik, csókok). 

A Whyte kutatásai nyomán létrejött placemaking 
mozgalom arra ösztönzi az embereket, hogy együtt, 
kollektíven újragondolják és újjáalakítsák a köztere-
ket, a közösségi tereket. A placemaking fő eszközei 
a megfigyelés, a meghallgatás és a megkérdezés. A 
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placemaking folyamata során ezeket az eszközö-
ket arra használjuk, hogy megértsük az egyén és a 
közösség elvárásait a térrel, illetve használatával 
kapcsolatban, majd együttműködésben a közösség 
tagjaival kialakítsuk új, közös víziónkat az adott tér-
rel kapcsolatban, amit aztán partnerségben meg is 
tudunk valósítani.
A placemakinggel foglalkozó Project for Public 
Spaces (PPS) szerint a jó köztér 

könnyen elérhető, hozzáférhető, megközelíthető,  –
látható (access and linkages); 
biztonságos, tiszta, kényelmes, tetszetős az össz- –
képe (comfort and image); 
ahol sokféle tevékenységet végezhetnek az em- –
berek, ahol programok várják őket (uses and 
activities); 
s ahol találkozhatnak egymással, barátaikkal, de  –
akár idegenekkel is szóba elegyedhetnek (so ci-
ability). 

Hogyan alkalmazható mindez könyvtári környezetben?
Legyen a könyvtár könnyen elérhető, jól megköze- –
líthető, töltse meg élettel a környezetét. 
Szolgálja a könyvtár külső és belső kialakítása a  –
funkciót, a feladatokat. 
A terek az év vagy a nap különböző szakaszaiban a  –
különböző emberek által a legkülönbözőbb módo-
kon legyenek használhatók, s különböző korosztályi 
csoportok számára kínáljanak vonzó környezetet. 
A terek legyenek az egyes könyvtári funkcióhoz  –
szabhatók, konkrét tevékenységhez köthetők, vagy 
szabadon, rugalmasan alakíthatók, s tegyék lehető-
vé és ösztönözzék 2–3 fős csoportok spontán kiala-
kulását, közös tevékenységét a könyvtárban. 
Fontos, hogy kapcsolatot teremtsünk a közösségi  –
szükségletek, a könyvtári funkciók, a kínált szol-
gáltatások és az ezeket kiszolgáló terek között.
Kínáljon a könyvtár sokféle közösségi szolgálta- –
tást, a gyermekmegőrzőtől kezdve az adók befize-
téséhez nyújtott segítségen át a különböző képzé-
sekig; a helyi információk megosztásától, a kávé-
zón vagy a dokumentumok házhoz szállításán át a 
különböző tanfolyamokig – találjuk meg, hogy a 
mi közösségünknek mire van szüksége. 
Álljon sokféle eszköz a közösség rendelkezésére  –
a könyvtárban, mégpedig az eszközök lehető leg-
szélesebb köre, az ingyenes WiFi szolgáltatástól 
a kényelmes ülőhelyeken át a művészeti alkotá-
sokig, vagy akár a helyi megvilágítást adó kisebb 
lámpákig, amelyek az otthonosság érzését keltik 
a betérőkben.

Támogasson a könyvtár mindent, ami helyi. Gyűj- –
teményei kinyitásával, kreatív újrahasznosításával, 
a közösség tagjainak bevonásával a helytörténeti 
gyűjteményrészek feltárásába vállaljon aktív sze-
repet a településhez vagy településrészhez kötődő 
társadalmi kohézió erősítésében. Legyen a helyi, a 
közösséget érintő vagy érdeklő témákkal kapcsola-
tos társadalmi párbeszéd színtere, közösségi prog-
ramok, szórakoztató, sokak érdeklődésére számot 
tartó események helyszíne.
Információközvetítő funkciója és partnerkapcso- –
latai kihasználásával játsszon szerepet a helyi üz-
leti élet fellendítésében, teremtsen kapcsolatot a 
munkáltatók és a munkakeresők között, szervez-
zen partnereivel olyan képzéseket, tanfolyamokat, 
amelyekkel megkönnyíthetik az egyének mun-
kaerő piaci reintegrációját. Biztosítson megjelenési 
lehetőséget a helyi vállalkozásoknak; programjai-
val pedig járuljon hozzá a tudatos fogyasztói ma-
gatartás elsajátításához.
Segítse a közösségi kommunikációt. Legyenek a  –
könyvtárban elérhetők a közösséggel kapcsolatos 
helyi információk, s kínáljon helyszínt a közössé-
gi párbeszéd, kommunikáció sokféle módjának, a 
fórumoknak, a találkozóknak, a tájékoztatóknak, 
vagy legyen állandó helyszíne helyi csoportok 
fellépésének.
Legyen a könyvtár a helyi közösség találkozóhelye,  –
hiszen külső és belső terei egyaránt ideális helyszí-
nei lehetnek a közösségi programoknak, rendezvé-
nyeknek, fesztiváloknak. 

Mindez azonban csak akkor valósul meg, ha a könyv-
tár ún. közösségvezérelt elven működik, vagyis nem 
pusztán a közösség számára, a közösség érdekében, 
hanem a közösséggel együtt gondolkozik, dolgozik 
– térről, szolgáltatásról, programról egyaránt.

A közösség szükségleteinek megfelelô szolgálta-
tások kialakítása
A közösségvezérelt könyvtárban a könyvtárosok 
aktívan figyelnek az embereknek a könyvtárral kap-
csolatosan megfogalmazott véleményére, igényeire, 
szükségleteire, s a könyvtár és a közösség közötti 
információ- és tudáscsere (elő)segítői, támogatói, 
facilitátorai lesznek. 

A közösségvezérelt könyvtári működés során a he- –
lyiek hatással vannak az intézményi prioritásokra 
és a források felhasználására, a könyvtár bevonja 
a közösséget a tervezésbe, sőt, akár a döntésho-
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zatalba és a végrehajtásba is, de a helyi lakosok 
kezdeményezőleg is felléphetnek a könyvtári szol-
gáltatásokkal kapcsolatban. 
A könyvtár nem csak tájékoztatja tevékenységeiről  –
a közösséget, hanem meg is kérdezi a közösséget, 
mit szeretne, mit talál fontosnak, bevonja a közös-
séget a tevékenységeibe, s együttműködik a közös-
séggel a szolgáltatások tervezésében is.
A könyvtári szolgáltatások és programok követke- –
zésképpen relevánsak lesznek és maradnak a kö-
zösség számára.

A közösségvezérelt szolgáltatástervezés alapja a szol-
gált közösség hagyományos vizsgálata a demográfiai 
adatok, a könyvtárhasználati statisztikák, az olvasói 
beírások, visszajelzések, a használói felmérések ered-
ményeinek elemzésével, de ezen túl a könyvtárosok 
időt fordítanak arra is, hogy kapcsolatokat építsenek a 
közösséggel, beszélgessenek a közösség tagjaival. A 
szolgáltatási ötletek a közösségtől származnak, ami-
nek következtében az egyének elkötelezetté válnak 
a szolgáltatástervezés mellett. Könyvtár és közösség 
partnerségén alapul a könyvtár működése, a szolgál-
tatások biztosítása is, s a folyamat végén közös az 
értékelés is: közösen tárják fel, mi volt jó, mi nem, 
mit kellett, lehetett volna másképp csinálni.
A közösségvezérelt működés és szolgáltatási rend-
szer megteremtésének első lépése az ún. közössé-
gi mapping, a közösség előzetes vizsgálata, amely 
mindazoknak az eszközöknek és módszereknek a 
kiválasztását jelenti elsőként, amelyekkel a közös-
ség, egyes csoportjai és egyénei elérhetők és megkér-
dezhetők. A közösségvezérelt modell alapját jelentő 
kanadai projektben világossá vált, hogy ahhoz, hogy 
a szociálisan kirekesztett, hátrányos helyzetű lakoso-
kat, vagy más okból nem könyvtárhasználó lakosokat 
a könyvtári szolgáltatásba bevonják, új módszereket, 
új eszközöket kell kifejleszteni. A miértek megértés-
hez és a megoldások megtalálásához fontos a szemé-
lyes, közvetlen konzultáció az emberekkel, mégpedig 
olyan helyen, ahol ők jól, kényelmesen, komfortosan 
érzik magukat. A hagyományos, leggyakrabban al-
kalmazott módszerrel, a tájékoztatással éppen azokat 
nem tudjuk elérni, akik ma nem könyvtártagok, a kér-
dőíves felméréseknek pedig az a gyakori hibája, hogy 
kevesen válaszolnak, s az sem biztos, hogy mindig 
jól tudjuk feltenni a kérdéseinket.   A közösséggel 
való konzultáció és a beszélgetések révén azonban 
már közvetlen információt szerezhetünk arról, mit 
gondolnak az emberek a könyvtárról, ismerik-e egy-
általán, de megismerhetjük a könyvtárral szemben 
támasztott igényeket, szükségleteket is. A legtöbb 

eredményt, a legnagyobb sikert és bizalmat pedig a 
bevonással és a partnerséggel, tanácsadó testületek, 
szakértői bizottságok, közösségi panelek létrehozá-
sával és működtetésével érhetjük el. 
A közösségvezérelt szolgáltatásban a szolgáltatási 
ötletek tehát a közösségtől származnak, a közösség 
tagjai partnerként közreműködnek a szolgáltatások 
működtetésében, s a könyvtár és közössége közösen 
értékelik a folyamatokat, a célok elérését is, azt, hogy 
mit kellett vagy lehetett volna másképp csinálni.
A közösségvezérelt elven működő könyvtárban na-
gyon jól használható módszer az ún. Eredmény-ala-
pú Tervezés és Értékelés (Outcome-based Planning 
and Evaluation, OBPE) módszere is. Ennek segítsé-
gével úgy tervezhetjük a könyvtár szolgáltatásait és 
programjait, hogy azok meghatározott módokon és 
céllal, előre eltervezett hatással, eredménnyel, az ál-
talunk elvárt következményekkel legyenek a könyv-
tár használókra. 
Az OBPE egy szisztematikus módszer a felhasználó-
központú programok tervezésére és annak mérésére, 
hogy a programok elérték-e céljukat. A módszerrel 
nem csak azt dokumentálhatjuk, mit tettünk, ha-
nem azt is mérhetjük vele, milyen változást hozott a 
könyvtári tevékenység a közösség életében, hogyan 
változott a közösség, s benne az egyén. 
Az OBPE alapú szolgáltatás- vagy programterve-
zésben a cél tehát az, hogy a tervezés, a fejlesztés és 
az értékelés is a kívánt hatással, következménnyel 
(outcome) járjon. Mi lehet ilyen outcome? Minden, 
ami a felhasználó hasznára van. Valamilyen változás 
a könyvtárhasználó

a  – képességeiben: a könyvtári programot, képzést 
követően meg tud csinálni valamit, amit korábban 
nem, vagy jobb lesz valamiben (olvasása, problé-
mamegoldása, információkeresési jártassága, kri-
tikai gondolkodása stb. javul);
a  – tudásában: ismereteket, tudást szerez egy új te-
rületen vagy kiszélesíti a tudását egy témában (pl. 
tematikus könyvtári programok révén vagy egy 
közös, másokkal együtt a könyvtárban végzett te-
vékenység révén);
az  – attitűdjében: megváltozik a hozzáállása, a gon-
dolkodásmódja, az érzései valamivel kapcsolatban 
(pl. rájön, hogy olvasni jó, szórakoztató);
a  – viselkedésében: amit tesz, és ahogy teszi (a 
könyvtári program hatására többet olvas, vagy job-
ban odafigyel arra, hogy védje magát és személyes 
adatait az online térben stb.);
a  – státuszában, közösségben elfoglalt helyzetében: 
könyvtári környezetben, a könyvtáros segítségével 
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megtanulja például kezelni a számítógépet, hasz-
nálni az Internetet, ami új szakmához vagy mun-
kalehetőséghez juttatja.

Az OBPE módszer is lépések sorozata: egy öt fázis-
ból álló ciklikus folyamat, amelyben az egyes fázi-
sok egymásra épülnek, az adatokból célok lesznek, 
a célokból szolgáltatások vagy programok, amelyek 
értékelése során újabb adatokhoz jutunk és így to-
vább. A folyamat első eleme – a közösségvezérelt 
szolgáltatástervezéshez hasonlóan – az információ-
gyűjtés: egyik oldalról a könyvtár a stratégiájának, 
missziójának, politikáinak, értékeinek, vagyis mind-
azoknak az alapelemeknek a felidézése, tudatosítása, 
amelyek révén a könyvtár megmutatja, mik a céljai, 
s azokat hogyan kívánja elérni. Ugyanilyen fontos 
azonban megismerni a könyvtár által szolgált és a 
tervezett szolgáltatással, vagy programmal meg-
célzott közösséget is, akikről általában már sok-sok 
információ a rendelkezésünkre áll, érdemes tehát 
először ezeket használni, s csak azután gyűjteni to-
vábbi, még hiányzó információkat. A következő lépés 
az új szolgáltatással kapcsolatos elvárt, kívánt ered-
mények, hatások, következmények meghatározása. 
Az első fázisban gyűjtött adatokból, információkból 
minták olvashatók ki, pl. megismerhetjük, mi a fon-
tos a célcsoportnak, mit várnak a könyvtártól stb., s 
ezek segítenek az elvárt eredmények, a célindikátorok 
meghatározásában. A harmadik lépés maga a szol-
gáltatás- vagy programfejlesztés. Ebben a szakasz-
ban fel kell mérnünk mindazokat az erőforrásainkat, 
amelyek támogathatják, segíthetik az új szolgáltatás 
vagy program megvalósítását és fenntartását. Már eb-
ben a fázisban fontos azt is meghatároznunk, milyen 
módszerekkel mérjük majd az eredményességet. Az 
értékelés szakaszában aztán azt vizsgáljuk, elértük-e 
a kívánt célt. Amennyiben nem, a közösséggel együtt 
elvégzett értékelés segít annak felismerésében, hogy 
miként módosítsunk, javítsunk a szolgáltatáson vagy 
programon. Az eredmény alapú programokat folya-
matosan, a napi munka részeként kell értékelni annak 
érdekében, hogy lássuk, még mindig relevánsak-e a 
közösség és az elérni kíván eredmények szempont-
jából. Az értékelés hozzájárul a siker dokumentálá-
sához, a végrehajtás fejlesztéséhez, a jövő tervezésé-
hez is. Az utolsó fázis pedig a könyvtár szerepének 
hangsúlyozása, kiemelése, a siker disszeminációja. 
Fontos, hogy eredményeinket dokumentáljuk és kom-
munikáljuk, s a sikert megosszuk munkatársainkkal, 
a fenntartóval és a közösséggel is. 

Lássunk egy konkrét példát egy  
OBPE-alapú szolgáltatástervezésre! 

A könyvtár egy pályázatra kíván jelentkezni, amely-
nek révén módja nyílik új szolgáltatást fejleszteni a 
település időskorú lakosai számára. A pályázatban be 
kell mutatni, hogy nem csupán szükség van az új szol-
gáltatásra, de a könyvtár is elkötelezett ez irányban. A 
tervezés OBPE alapú szakaszai a következők:

1.  szakasz: információgyűjtés: 
Ennek során megvizsgáljuk, hogy találkozik-e 
a gondolat a könyvtár küldetésével, prioritásai-
val. Van-e már hasonló szolgáltatásunk, s azok 
hogyan, milyen eredményességgel működnek? 
Van-e versenytársunk a piacon, azaz kínál-e más 
is e célcsoportnak szolgáltatást a településen? Ki 
és mit kínál? Mit tudunk a célcsoportról? Milyen 
a gazdasági helyzetük, a családi helyzetük (pl. 
többségükben egyedül élnek?), mi jellemző az 
iskolázottságukra stb.? Mit tudunk az információs 
igényeikről és szükségleteikről? Könyvtárhaszná-
lók-e? Ha nem, vajon miért nem?

2. szakasz: az elvárt eredmények meghatározása
Tegyük fel, hogy az adatokból és a település idő-
seinek megkérdezéséből kiderül, érdekli őket a 
genealógia, a családfakutatás. Tudjuk, hogy a 
könyvtár küldetésének része, hogy támogassa a 
közösség tanulási és rekreációs célú információs 
szükségleteit. Az új könyvtári szolgáltatás elvárt 
következménye lehet tehát az, hogy az idősek-
nek nagyobb ismerete legyen a családfakutatás 
forrásaival kapcsolatban (változás a tudásban) és 
jártasabbak legyenek a források használatában 
(változás a képességben). A célunk tehát az lesz, 
hogy fejlesszük az idősek képességét a család-
történet kutatása területén. A konkrét indikátor 
pedig, hogy a célcsoport 50%-a legyen képes egy 
családfát összeállítani.

3. szakasz: szolgáltatásfejlesztés
Az új szolgáltatásunk ezek alapján egy oktatási, 
képzési program lesz, amelynek keretében külön-
böző információs forrásokkal (pl. nagy genealó-
giai gyűjtemények), azok használatával, illetve 
ezek kapcsán a számítógépek és az Internet hasz-
nálatával kívánjuk idős használóinkat megismer-
tetni, miközben hatékony keresési technikákat is 
bemutatunk nekik.
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4. szakasz: értékelés
Az értékeléshez többféle módszert alkalmazha-
tunk: megfigyelhetjük például, hogyan használ-
ják a képzésben részt vett szépkorúak egyedül az 
eszközöket és az információs forrásokat, tesztek-
kel ellenőrizhetjük, mérhetjük tudásukat, de akár 
egyszerűen meg is kérdezhetjük őket, mit tanultak, 
mi tetszett a legjobban a tanfolyamon.

5. szakasz: a könyvtár szerepének kiemelése
A beszélgetések során gyűjtsünk sztorikat! Lehet, 
hogy lesz olyan résztvevőnk, aki elveszettnek hitt 
rokonát találta meg a megismert adatbázisokban, 
más új információkat ismert meg a felmenőiről, 
de akár arról is beszámolhatnak az idősek, hogy új 
ismeretségeket, barátságokat köttettek a képzés, a 
könyvtári program során. Ezeket az egyéni törté-
neteket rendkívül hatékonyan tudjuk később fel-
használni a siker kommunikációja során: mutassuk 
meg, demonstráljuk a kollégáknak, a közösségnek, 
a fenntartónak, a potenciális támogatóknak, hogy 
könyvtárunk aktív szerepet játszik a közösség 
életében, jól-létében. S vonjuk le a tanulságokat, 
illetve lássuk meg az új program vagy szolgáltatás 
kapcsán felmerült új lehetőségeket, ötleteket is!

Milyen előnyökkel jár tehát, ha egy könyvtár az 
OBPE modellt választja közösségalapú szolgálta-
tás-fejlesztéséhez?

Azzal, hogy megkérdezi a könyvtárhasználókat és  –
a könyvtárat nem használókat is arról, mire lenne 
szükségük a könyvtár részéről annak érdekében, 
hogy mindennapjaik minősége jobb legyen, nem 
csak azt demonstrálja, hogy a könyvtár válaszolni 
akar a közösségi igényekre, hanem olyan fontos 
információkhoz is juthat, amelyek segítik az azo-
nosított igények és szükségletek kielégítését. Ez 
pedig természetes módon vezet a régi szolgáltatá-
sok és programok újragondolásához. 
Azáltal, hogy a hangsúlyt a  – tervezésre helyezi, az 
OBPE hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legjobb ve-
zetői döntések szülessenek, amelyek a legkisebb 
forrásfelhasználás mellett eredményezhetik a leg-
hatékonyabb szolgáltatást. Az OBPE hosszú távú 
használatával a könyvtárosok minden korábbinál 
körültekintőbbé, megfontoltabbá, hatékonyabbá és 
tudatosabbá válnak. 
A könyvtárak eredményeivel, hasznosságával, tár- –
sadalmi megtérülésével kapcsolatban mind több 
és több adatra van szüksége a fenntartóknak. Az 
adatok szisztematikus gyűjtése és felhasználása a 

tervezéshez, a fejlesztésekhez és az értékeléshez 
biztosítja, hogy az elért eredményeket alátámasztó 
bizonyítékok folyamatosan rendelkezésre állnak, 
akár belső használatra, akár egy újabb támogatás 
elnyerése érdekében. Az adatok, információk segít-
ségével könnyen meg tudja mutatni egy könyvtár, 
milyen szerepet tölt be a szolgált közösség életé-
ben, s ez segíti a fenntartóval való pozitív kapcso-
lat fenntartását.

Végül, de nem utolsósorban

S végül, de nem utolsósorban, az OBPE segítségével 
megválaszolhatjuk azt az oly gyakran feltett kérdést, 
hogy na és akkor mi van? Nekünk, könyvtárosoknak 
a könyvtár haszna, hasznossága, fontossága nyil-
vánvaló, de elengedhetetlen, hogy ezt másoknak is 
meg tudjuk mutatni, nap, mint nap. Ehhez az OBPE 
konkrét, kézzelfogható, bizonyíték-alapú adatokat és 
információkat biztosít a könyvtári szolgáltatások kö-
zösségre vagy egyénekre gyakorolt hatásáról.
A közösségvezérelt könyvtári működés és szolgál-
tatás a közösség tagjaival való kapcsolatot, konzul-
tációt és folyamatos együttműködést jelent annak 
érdekében, hogy a könyvtár megismerje és megértse 
a közösség szükségleteit, s azokat a könyvtári tevé-
kenységek alapjául tudja tenni. Ehhez nyújt hasznos 
segítséget a közösségvezérelt működési és szolgál-
tatási modell, a placemaking, illetve az Eredmény-
alapú Tervezés és Értékelés módszere.
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