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Oroszországban a nyilvános könyvtári szolgáltatások alapintézményeit jelenleg a központosított könyvtári rendszerek alkotják. Az önkormányzati könyvtárak központosított könyvtári rendszerével kapcsolatosan felmerülő problémák megoldása továbbra is időszerű. Annál is inkább, mert egy totálisan hierarchikus irányítási rendszer feltételei közepette jöttek létre, a kezdetektől magukon viselték az átgondolatlanság és a kidolgozatlanság jegyeit. „Típusmodelleket” alkalmaztak, kizárva a gyakorlathoz igazodó, különböző változatok lehetőségeit. Az oroszországi irányítási rendszer megváltoztatásához érdemes figyelembe venni a külföldi vezetési módszereket és tapasztalatokat. Hollandia nyilvános könyvtári hálózatának vezetési gyakorlatát vizsgálva azt néztük meg, hogy azok mennyiben alkalmazhatók az orosz körülmények között.Az 1994 és 1996 közötti években e tanulmány szerzője kérdőíves kutatást végzett 50 oroszországi (főleg Moszkva észak-nyugati és déli kerületében dolgozó, valamint Kuznyeckben tevékenykedő) könyvtárvezető körében. Az összehasonlításra szol

gáló adatokat Észak-Hollandia különböző vidékein dolgozó (Amszterdam, Marna, Wassenaar, Voor- burg, Groningen, Eindhoven, Zoetermeer, Tilburg) 40 könyvtárvezető válaszával vetettük össze.
A könyvtárvezetők számára készült kérdőíven a következő kérdések szerepeltek:
Mi a véleménye a nyilvántartási űrlapokról? a) Nem elegendő, b) Elegendő, c) Több mint szükséges a munkájához;Meglátása szerint a nyilvántartások számára közölt adatok mennyisége a munkájához? a) Nem elegendő, b) Elegendő, c) Több mint szükséges a munkájához;A könyvtár vezetése során milyen szerepet kapnak a nyilvántartások: a vezetői döntések meghozatalában; a tervek kidolgozásában; a beszámolók összeállításában;a) Elégtelen, b) Elégséges, c) A szükségesnél is több;
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Milyen módszereket alkalmaz az adatok elemzésében?Milyen gyakran végez elemzéseket könyvtárában? Az elemzések eredményeit milyen formában teszi közzé?Milyen típusú terveket készít ön?Milyen típusú terveket bocsát a fenntartók, felügyelők részére?ön szerint milyen tervfajtákat tudna jobban hasznosítani a munkájában?Készít-e olyan terveket, melyek nem feltétlenül szükségesek a munkájához?Foglalkozik-e az ön által vezetett könyvtár tevékenységének prognosztizálásával?Milyen prognosztizáló módszereket alkalmaz?Ha nem foglalkozik prognózis készítésével, annak mi az oka?Foglalkozott-e már könyvtára szerkezeti átalakításával?Ha „igen” , akkor mit szervezett át?Ha „nem”, miért nem?Ki ellenőrzi könyvtára munkáját?Miként vélekedik az ellenőrzésről? a) Elegendő, b) Túl sok, c) Többre lenne szükség; Az ellenőrzés összekapcsolódik-e az Ön munkájának értékelésével?Ön milyen értékelési kritériumokat használ?A könyvtárosok motiválási módszerei közül Ön melyeket érvényesíti?
Nyilvántartások

Az orosz könyvtárakban sokféle nyilvántartás létezik (az olvasószolgálati-olvasótermi napló, éves, havi és egyéb, alkalmi jellegű könyvtári beszámolók, a rendezvényekről készült nyilvántartások és más különböző adatok). A felmérésből kitűnt, hogy a könyvtárvezetők az ilyen nyilvántartásokat rész

ben vagy teljes egészében elavultnak tartják, mivel olyan hagyományos adatokat tartalmaznak, melyek hasznavehetetlenek a mai, megváltozott körülmények között. A vezetéselmélet szakirodalma bebizonyította, hogy az operatív beszámoló -  az elemzést és magyarázatot nélkülöző, leggyakoribb beszámolófajta -  csak a vezetési beszámoló kiindulási adatait tartalmazza a szervezeten belüli folyamatokról. Lévén, hogy a vezetők nem az elsődleges beszámolók részadataiban, hanem az összegző tájékoztatásban érdekeltek, az ilyen jellegű beszámolók nagy részét érdektelennek tartják. Ezért nem is meglepő, hogy a beszámoló gyakorlati alkalmazására irányuló kérdésre az orosz vezetők 88%-a azt választolta, hogy csupán a magasabb fórum számára készülő beszámolók összeállítására használják az adatgyűjtést. A fentiekből eredő logikus következtetés, hogy az orosz könyvtárakban a beszámoló az állami tulajdon feletti központi ellenőrzés fő eszköze. A jelenlegi orosz könyvtárügyi vezetési rendszer szerkezetében az elemző funkciót nem közvetlenül a vezetők, hanem a felettes szerveik látják el. Legyen az a központi könyvtár módszertani osztálya, maga az igazgató, a kulturális hivatal, az önkormányzat, vagy a területi módszertani központ.
Elemzések, te rvkészítések

A holland könyvtárvezetők válaszait összehasonlítva az oroszországi vezetőkéivel, alapvető különbség észlelhető a beszámoló adatok gyűjtésének és felhasználásának módjában. Hollandiában a megkérdezettek teljes köre az adatokat tervezésre, majdnem teljes körben (95%) vezetői döntéshozatalra, illetve beszámoló készítésére (87,5%) alkalmazza. Arra a kérdésre, hogy elegendőnek tartják-e a nyilvántartásokat, a vezetők több mint fele nemmel felelt. A holland könyvtárak vezetői az elemző
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munka fő módszereként az összevetést nevezték meg, melyet, ahogy a további válaszokból kitetszik, többféle formájában alkalmaznak. A könyvtár tevékenységét összehasonlítják a tervekkel, szabványokkal, korábbi mutatószámokkal, más könyvtárak adataival stb. Az elemzések közzététele is változatosan történik: táblázatok adatsorokkal, értékelő és operatív beszámolók, szemlék, grafikonok stb. Léteznek azonban olyan elemzési módszerek is, amelyeket mind a holland, mind az orosz könyvtárakban ritkán alkalmaznak, ilyen például a játékelméleti.Az orosz könyvtárvezetők válaszaiból megállapítható, hogy a tervezés az operatív szinten, hosszú távú tervezés nélkül történik. A megkérdezett orosz vezetők nem említették sem a perspektivikus tervezést, sem a stratégiait, amelyek egyértelműen jelzik az aktuális tervezési tendencia primátusát. Jellemző, hogy a vezető szervek kontrollja alól kikerülve, jó néhány központosított rendszerben egyáltalán nem foglalkoznak tervkészítéssel, mivel sokáig azok nem a saját szükségletekre épültek, hanem a módszertani központok ún. „ideális” tervkészítését elégítették ki, amelyek eredménye hasznavehetetlen dokumentumokká degradálódott. Az orosz vezetők tervkészítési módszerként az extrapolálásra utaltak, amely lehetővé teszi a múlt tendenciáinak jövőre vetítését. Ismeretes, hogy az igazgatók számára készült éves tervkészítés modelljét még a 70-es években dolgozta ki az Állami Lenin Könyvtár. Az ott feltüntetett normatívák minden központosított könyvtári rendszerre kiterjedtek, függetlenül a földrajzi, demográfiai, társadalmi és más, a könyvtárakra közvetlenül ható tényezőktől. A legterjedelmesebb fejezet a „Közösségi munka” című volt, amelyből a tervezett rendezvények irreális száma miatt azok jó része teljesíteden maradt. Általában a tervekben a számszerű adatok kizárólagossága figyelhető meg, amelyeknek bár fontos szerepük lehet, de a célirányos tevékenység kizárólagos eszközeként nem alkalmazhatók.

Prognosztizálhatunk-e?

A holland kollégák válaszaiból kiderült, hogy a tervrendszer lehetőségeit a maguk szempontjából jobban kihasználják. Az éves tervek mellett, a könyvtárvezetők stratégiai terveket készítenek, vannak, akik ún. „állománygyarapítási tervet” , valamint a könyvtári szolgáltatások fejlesztési tervét is összeállítják. A megkérdezettek 25%-a nem készít prognosztikai tervet, saját bevallásuk szerint a prognosztizálási ismeretek hiánya miatt, vagy azért, mert szükségtelennek tartják a munkájukhoz.Bár a prognóziskészítők többféle módszert is alkalmaznak, (demográfiai adatok feldolgozása, extrapolálás, SWOT, szakértői értékelések elemzése), ennek ellenére kimutatható a prognosztizálási módszerek ismeretének hiánya. Adódik ez a prognosztizálás bonyolultságából és abból, hogy a könyvtárügyre még nem teljesen kidolgozott...
Átszervezések

Külső szakemberek megbízása inkább csak szórványosan alkalmazott vezetési gyakorlat, pedig bővítené az optimális munkaszervezés lehetőségeit. A vezetők többsége önállóan szereti végezni munkáját, amit magyarázhatunk a beosztottak iránti bi- zalmaüansággal és a munkatársak csekély önbizalmával. Szervezeti szempontból a megbízatásos rendszer érvényesülését hátráltatja a vezetési struktúra túlzott központosítása. Ezért például, az aláírási jognak a legfelső vezetésre szorítkozó koncentrálása csökkenti a végrehajtók felelősségét. A vezetés- elméleti szakemberek véleménye szerint a beosztott munkájának eredményessége és minősége függ attól is -  hogy egyes kérdések megoldása céljából -  a vezetők élnek-e a felelősség átruházásával.A „típusmodell” alkalmazását az teszi bonyolulttá, hogy a vezetők önállóan nem hozhatnak létre és nem szüntethetnek meg szervezeti egységeket, sem
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a külső körülmények hatására, sem a felhasználói igények jobb kielégítése érdekében. Az orosz vezetők megközelítőleg fele nem foglalkozott a könyvtári szervezet vagy egység átszervezésével, míg a holland menedzsment 80%-a viszont igen. A vezetési rendszer átszervezésére, az automatizálás bevezetésére, és a munkatársak funkcióinak kardinális megváltoztatására került sor számos holland könyvtárban. Globális jellegű változások mentek végbe, amelyek nemcsak a munka tartalmi részét, hanem annak koordinálását is érintették. A holland vezetők maguk döntenek a szükséges módosításokról, a könyvtári tevékenységek rövidebb-hosszabb időszakra szóló prioritásának meghatározásáról.
M otivációkAz orosz központi könyvtári rendszerben alkalmazott ösztönzési módszerek igen behatároltak és többségükben szóbeli dicséretet és a pénzjutalmazást értik alattuk. Többen említették még a szolgálati előmenetelt, kevesebben pedig (14%) a magasabb minősítési fokozatot és értékes ajándékokat. A beosztottak ösztönzésének elméletét még a 40-es években A. Masloj dolgozta ki, arra építve, hogy az ember szükségletei határozzák meg viselkedését. Ebből következően, ahhoz, hogy a munkatársakat ösztönözzék, a vezetőnek lehetőséget kell adnia a munkatársak legfontosabb szakmai igényeinek biztosítására.A holland könyvtárakban a beosztottak motiválási módszerének sokféleségét tapasztalhatjuk. A válaszadók többek között az alábbiakat említették: képzési és továbbképzési programokat, a munkaeredmények értékelését, a megbízatást, egy-egy kérdés megvitatására szervezett munkatársi találkozókat és a gyűléseket, a vezető négyszemközti beszélgetését a beosztottakkal, a beosztottak tájékoztatását a vezetői döntésekről, közös ebédeket és

kirándulásokat, s érdeklődést a munkájukkal való megelégedettségükről, kellemes munkakörülmények teremtését, a szolgálati előmenetel lehetőségeinek ismertetését, részvételt a tervezésben, a szakmai nyilvánosság tájékoztatását a munkaeredményekről, a fizetésemelést.A menedzsment magában foglalja az ellenőrzés funkcióját is. A részletekbe menő ellenőrzést az orosz könyvtárakban a vezetők mintegy 22% tartotta feleslegesnek, míg a holland kollégák közül csak egynek tűnt túlzottnak az ellenőrzés mértéke. Az érdemi ellenőrzés a munkaértékelés kritériumain alapszik. Ezért feltűnő, hogy az orosz könyvtár- vezetők több mint fele nem tudott választ adni az értékelési kritériumokra vonatkozóan. A válaszadók némelyike utalt az olvasókkal való bánásmódra, többen a munkatervek és a rendezvények értékelésére. Az ellenőrzés és az értékelési kritériumok közötti kapcsolat hiányának okát -  az elemzési funkcióhoz hasonlóan ( aford. m eg.) -  abban kereshetjük, hogy egy adott fiókkönyvtár egyidejűleg néhány különböző intézmény ellenőrzése alatt áll.A holland könyvtárvezetők többsége úgy tartja, hogy az ellenőrzés kapcsolódik a könyvtáruk vagy osztályuk munkájának értékeléséhez. A munkaterveken kívül kritériumként nevezték meg a szabványokat és a kormány határozatait. Mindegyikük egy felsőszintű ellenőrzést nevezett meg: a fiókhálózati igazgatóknak a helyi hivatalok, a részleg -  vagy fiókvezetők számára a rendszerigazgató.Ha figyelembe vesszük, hogy a vezetéselmélet szerint az ellenőrzési rendszer akkor hatékony, ha támogatja a könyvtár célirányos tevékenységét, a végeredményre irányul, időszerű, egyszerű, rugalmas és gazdaságos, úgy e kritériumoknak a holland vezetés jobban megfelel.Az elemzett válaszok azt igazolják, hogy az orosz vezetési gyakorlatban alkalmazott deformálódott funkciókat és rossz kölcsönhatások rendszerét mielőbb meg kellene változtatni, megteremtve a hatékony munkavégzés lehetőségét.
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