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Célok és eszközök
(minőség és menedzsment)

Ha abban a tévhitben élnék, hogy a könyvismertetés maradandó emléket hagy az olvasóban, ne adj' Isten, még a recenzens nevére is emlékszik, azt mondanám, az utóbbi években menedzsment témájú könyvekről írott ismertetéseimről, hogy az ilyen kiváló memóriával és mély érdeklődéssel megvert olvasó fejlődésregényt olvashat, magam pedig megtérésem történetét írom, folytatásokban. Történt ugyanis, hogy az első menedzsment-könyv, amit volt szerencsém -  az ismertetés szándékával, ám valódi érdeklődéssel -  végigolvasni, annyira tele volt mindazzal, amit menedzsment-ügyben -  főként annak a könyvtári világban való (kényszerű) alkalmazása tárgyában összeírtak, hogy kihozott belőlem minden ezzel (a könyvtári világba való behatolásával -  betörésével? beerőltetésével?) kapcsolatos ellenérzést. Meg is írtam egy konzervatív, „növényevő” könyvtáros sok ellenvetését, rossz véleményét az üzleti élet „ragadozó” világából erőszakosan ránk települő új módszerekről. Azután egy másik menedzsment-könyv már-már meggyőzött arról, hogy ezek a módszerek inkább csak megfogalmazásukat, tudatos használatukat tekintve újak. Hányszor fordul elő az emberrel, hogy eltervez valamit, megvalósítja, és amikor kész, összecsapja a kezét: mi lett az én szép tervemből -  és kezdi élőről; próbálja menteni a menthetőt, igazít, „beavatkozik” , vagy ismét tervez, ezúttal másképp. Miért bánt az engem, ha a tudatos könyvtárvezető ezentúl ezt PDCA-, vagy éppen Shewhart-ciklusnak nevezi?Most ismét itt egy menedzsment-könyv, amely nem fenyeget, nem indul ki a kihívás, szembenézés, veszély, változás, verseny, túlélés falra festéséből, valamint a növekvő igények -  csökkenő költségvetés egyre nyíló ollójára való utalással sem él, és nem is akar meggyőzni az általa nyújtott ismeretek fontosságáról, hasznáról (és szakmánktól nem idegen voltáról). Egyszerűen közli: „Megérett a helyzet a hazai könyvtá
rakban, hogy a könyvtárosok ne csupán a menedzsment szemléletet, 
technikákat és technológiákat ismerjék, hanem továbblépjenek a minő
ségmenedzsment alkalmazásának irányába is. Tankönyvünkkel ehhez 
a munkához kívánunk segítséget nyújtani hallgatóknak és gyakorló 
könyvtárosoknak. ” Megvan tehát a kiindulópont és a világos célkitűzés: Tankönyv formában segítséget adni a menedzsment-szemléletben
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és a menedzsment technikákban már jártas könyvtárosoknak (illetve az ilyen ismeretekkel már felvértezett hallgatóknak), hogy ezen ismereteket egy szűkebben -  vagy éppen tágabban -  meghatározott cél, a minőség érdekében tudják alkalmazni.Ami a célt, a minőséget illeti, arra számos meghatározást, körülírást, magyarázatot kínál a könyv, majd a minőségmenedzsment könyvtári meghonosítását és alkalmazását járja körül. Végül is a dolog roppant egyszerű, minőség az, ha a könyvtáram jól működik: azt (és egy kicsit többet) kínálja, amit az olvasók igényelnek; akkor van nyitva, amikor használni akarják; úgy van berendezve, szolgáltatásai úgy vannak megszervezve, hogy az olvasó ne tévedjen el benne, sőt, a számára szükséges szolgáltatásokhoz a lehető legegyszerűbb, legkönnyebb és leg magától értetődőbb módon jusson hozzá. És ha a könyvtár -  vagy valamelyik szolgáltatás -  igénybe vételéért fizetnie kell, érezze úgy, hogy megérte, hogy a kifizetett díj arányban áll a kapott szolgáltatással. Ezzel persze nem mondtunk sokat, hiszen -  feltehetőleg -  minden könyvtáros azt akarja, hogy könyvtára jól működjön, hogy olvasói elégedettek legyenek, s végül, de nem utolsó sorban, hogy mind a fenntartó, mind az olvasó úgy vélje, a könyvtárra szükség van. A cél tehát a jól működő, nyilvánvalóan szükséges könyvtár, ám ennek számos külső és belső feltétele van.A külső feltételeknél álljunk meg egy pillanatra. Egyetlen könyvet (sem más alkotást) nem minősít, hogy alkotója milyen hivatalt tölt be, de nyilvánvaló, hogy a pozíció a tartalmat befolyásolja. Nem írnék sem jobban, sem rosszabbul, ha egy igazga- tói-főigazgatói székben verném a klaviatúrát, de nagy valószínűséggel nem ugyanazt írnám, mint így, nyugdíjam csekélyke halmán üldögélve. Lehet, hogy a Skaliczki Judit -  Zalainé Kovács Éva szerzőpáros is mást írt volna, ha egyikük -  mondjuk -  főállású oktató valamelyik könyvtári-informatikai (stb.) tanszéken, másikuk meg „csak” egyetemi könyvtárigazgató. Ők azonban -  beosztásuknál, il

letve tisztségüknél fogva -  olyan pozícióban vannak, ahonnan természetes adottság az „országos egészre” való rálátás. Mondom ezt az előbb említett külső feltételek kapcsán, és abbéli örömömben, hogy végre egy olyan könyvet olvasok, ami (még ha tárgya -  akár a menedzsment, akár a minőségmenedzsment, a „TQM” -  külföldi eredetű is) teljes mértékben magyar viszonyok között és közé íródott, a mai hazai valóság (és szükség) ismeretében, és figyelembe vételével készült. így tehát a magyar olvasó számára világosak és egyértelműek a külső feltételek, legyen szó akár a normatív háttérről, akár az dokumentum-ellátás fejlesztésének szükségességéről, vagy éppen az európai együttműködésről és annak perspektíváiról.Visszatérve a külső és belső feltételek, a minőség összetevőinek sokféleségére, hogy el ne tévedjünk közöttük, hogy mindig lássuk a fát is, az erdőt is, érdemes valami vezérfonalat találnunk. Ez lenne a könyvtár „minőségpolitikája”, a minőségügy stratégia, a minőségtervezés. Többről van tehát szó, mint hogy próbáljunk valamit csinálni, hogy könyvtárunk jobban működjön. Ahhoz, hogy ne csak próbáljunk, hanem tudatosan törekedjünk, hogy a minőség, annak folyamatos javítása állandó célként lebegjen szemünk előtt, a minőségirányítási rendszer bevezetése kínálkozik megoldásként. Ha pedig valami újat akarok bevezetni (ráadásul olyasmit, ami a vezetés-irányítás -  ha úgy tetszik, a menedzsment -  területét érinti), fel kell mérnem a jelenlegi helyzetet, a trendeket, elemeznem kell a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezőket épp úgy, mint az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Ismerős? Ez bizony a menedzsmentből már jól ismert SWOT-analízis... És ha ezek után, ezek alapján feltárom a problémákat, már nem ténykedhetek egyedül. A minőségirányítási rendszer bevezetése az egész könyvtárra kihat, fel kell tehát készíteni a munkatársakat, és a könyvtár egészét mindarra, ami be fog következni. Ezt pedig egy jól megválogatott, és jól működtetett mun
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kacsoport nélkül nem igen tehetem meg. (Már megint ismerős résznél vagyunk, hát még ha ezután a stratégiai terv készítése következik.)Igen, mindez, és ami a könyv következő fejezetében található, a módszerek és a technikák, nem más, mint a már jól ismert menedzsment, annak módszerei és technikái. Csakhogy, míg a menedzsmentet általában tárgyaló (népszerűsítő, oktató, tukmáló) olvasmányaim közben állandóan ott bujkált a kisördög, mondván: jó, jó, de mire? szép, szép, de minek?; itt a dolog értelmet nyer. A mindenféle diagramoktól a teljesítménymutatókig mindent a cél (a minőség, azaz a jól működő és szükséges könyvtár) érdekében használunk. Lassan kénytelen leszek megadni magamat: az a sok menedzsment-hókuszpókusz, amit csak divathóbortnak néztem, hasznos eszközzé válhat, ha konkrét, ténylegesen elérendő (elérhető) célt szolgál. Ám -  hogy rosszmájúságom hírén se essék csorba -, ha a gyakorlatban még sem sikerült a valódi célt elérnünk, még mindig ott van a minőségügyi dokumentációs rendszer. Erre persze szükség van akkor is, ha tényleg jobban működik könyvtárunk, mint mielőtt nekiláttunk volna a minőségmenedzsment megvalósításának, de ha ne adj' Isten, mégsem, mi azért legalább dokumentálni tudjuk, hogy mennyi mindent tettünk annak érdekében. A tréfát félretéve, az olvasói megelégedésére működő könyvtár bűvös kulcsa a „TQM”, melynek -  szerencsére -  sikerült egész jó magyar nevet találni: a teljes körű minőségirányításról van ugyanis szó. Hogy irányításon (.Management) mit értünk, talán már épp oly tisztán látjuk, mint ahogy talán már a minőség (Quality) sem szorul további magyarázatra. Marad a teljes körű (Total) értelmezése. A TQM -  legalábbis szerintem -  egy olyan vezetői szemlélet (ha úgy tetszik, filozófia), amelyet teljes körűen áthat a minőség igénye, illetve olyan szemlélet, amely a minőség megvalósítását, biztosítását az intézmény tel

jes körű működésének e célhoz igazításával látja csak megvalósíthatónak. Ennek érdekében szervezi a csoportmunkát, a „házon belüli” oktatást és továbbképzést, delegálja a felelősséget a megfelelő szintekre és nem utolsósorban ennek érdekében motiválja munkatársait, használja fel képességeiket, azaz „menedzseli a humán erőforrást” .A menedzsment „tudományát” korában elixírnek tituláltam, itt viszont legalább tudom, hogy miért hajtom fel a varázsitallal telt poharat. S ha ez kevés volna, a meggyőzéshez esettanulmány áll az olvasó rendelkezésére. Konkrét, megtörtént, hazai projekt szűkszavú, ám bőséges melléklet-anyaggal illusztrált leírása (Ramháb Mária munkája) nyomán tanulmányozhatja az olvasó, hogy mindaz, amit a könyv eddigi 130 oldalán olvasott, hogy néz ki a gyakorlatban, a magyar valóság talaján. Köszönet érte.Végül bevallom, hogy bár igyekeztem hű maradni önmagamhoz (vagy a rólam kialakult képhez), a 
Minőségmenedzsment a könyvtárban című kötet esetében ez nem nagyon sikerült. A könyvön tulajdonképpen „nem találtam fogást” , ehhez a dolgozathoz nem lehet érzelmi alapon közelíteni, ugyanis maximálisan precíz és tárgyilagos. Nem magyaráz túl, de nem is ken el, olvasható és tanulható, egyes részei nem aránytalanok, minden benne van, amit a tárgyban tudni (ismételni, feleleveníteni, vagy éppen megtanulni) érdemes (ismét utalva a hazai tudnivalók jelenlétére is), és nincs benne semmi fölösleges. Egyik hetilapunk rövid kulturális beszámolói (kritikái) végén egyetlen szót emel ki, abba sűrítve az adott mű (esemény stb.) legjellemzőbbnek tartott vonásait. Jelen esetben ez a szó a „szakszerű” lehetne.Visszatérve egy régebbi hasonlatomhoz, az épkézláb ember meg tud tanulni balettozni*. Szólótáncos azonban csak a tehetségesből lesz. A hasonlat azért sántít, mert táncos ritkán lesz valaki kényszerűség-

Utalás a recenzens „Menedzsment: a túlélési pánik egyik varázsszere, avagy tanuljunk könnyen, gyorsan balettozni” c. ismertetésére amely lapunk 1999. 4. számában jelent meg. (A szerk.)
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bői, könyvtárosnak lenni viszont valójában csak vagy elhivatottság, vagy kényszerűség. Ideális esetben persze az elhivatottság és a tehetség találkozik. Az ilyen kevesek a könyvtárvezetés „prímabalerinái” , akiknek a minőségmenedzsment legfeljebb annyira kell, mint tükör és rúd a bemelegítéshez. A többiek viszont, akikből valamelyik összetevő hiányzik, jól teszik, ha azt pótlandó, segédeszközök után néznek. Ilyen segédeszköz a menedzsment általában, a minőségmenedzsment különösen. Az elhivatott, de szerényebb tehetségűeknek különösen ajánlott (vagy ajánlható) a vezetési, szervezési ellenőrzési, és a munkatársak megnyerésére, bevonására, motiválására (azaz a humán erőforrás hasznosítására) való módszerek tanulmányozása. Ezek elsajátításával, ügyes alkalmazásával talán sikerülhet valamit megvalósítani abból, ami iránt elhivatottságot éreznek. Akikből viszont az elhivatottság hiányzik, de mégis boldogulni akarnak a kényszerű pályán, a minőség- menedzsment papír-részét ajánlom. A főnök (a fenntartó) az esetek döntő többségében nem tudja (nem is kíváncsi rá), hogy a könyvtár jól működik-e. A minőségirányítási rendszer bevezetésének gondosan kimunkált projektje, a minőségbiztosítás megannyi irománya azonban minden bizonnyal mély benyomást tesz majd rá, s még a könyvtár szükségességébe vettet ingatag hitét is aládúcolja majd.

A Békés Megyei Könyvtár emlék
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Mohor Jenő

Az eltűnt idő nyomá
ban, de előre is 
tekintve

A Békés Megyei Könyvtár korábbi „szerény kezdemények” állományának összevonásával 1952. március 9-én jött létre. Az akkor még meglehetősen foghíjas és képlékeny közkönyvtári ellátás kiterjesztésének és intézményi megszilárdulásának legelején. Illő volt, hogy régebbi és mai munkatársai, fenntartói és tisztelői ne csak szóban emlékezzenek az alapítás óta eltűnt időkre, hanem kiadványban -  emlékkönyvben -  is rögzítsék mondanivalójukat. Hiába: verba volant, scripta manent. S tegyük mindjárt hozzá: volt „mi arra érdemes” -t rögzíteni.
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